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 نعم را نا
 تواب یکررولاوبا ٩ ین اعیش کی حت
 بت ۳۹ میش تاودمازتبا

 تخاط ا یکن ی مت ۹ سافت
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 توافب اقرار لا ۹ ا لاين
 تعاطا لنت ٩ روش ھت
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 ۳۹ ر دا
 2۰ کروم دا

 دا تفاخ یکر وصف
 0 ملھ ۲

 0 سنا ہیر رسا
 n تسواطب یر لار

 ۳ یر فالف رابغ یاو

| ۳ 
 rr تسلگ لار یر با

 م۲ قلم ولا

 ان ما ایا

rr 

 م۴



 ا اج رد

 ناک

 یار روت سم
 گود لپ ےروصنم یک لسی

 ریبن کت نطلس ارم زوا

 لو مد وکرھلس و کروم
 ی غیرت
 مکا

 لری لے مسی

 فن وا یوم نم یس
 ابرو یراق رکن

 لا کر وا را

 تواطب ید ابتس

 تداخل رو
 لراتر یک نم ہللادبخ
 فالخ ےک سنا روا لوزحم یک لس
 شناس

 مکان زار یروصنم
 توس کلا
 تدانب لیلا اورا

 کرانه نی نم
 ےتاواکر ھوا

 له پیک با

 توافل جم نامسارخ
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 تسلقوکر بکر
 ی کد دنس روگ

 رک دیبا
 الضر تروا مامو
 یوم اچ روا نک نہ دتلادیگ

 یرازفرگ ستاری
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 نارخ

 یکتا
 روا روگ

 ی ون ابد

 رم کروم
 در تارت کن سلوا
 م تیم لمار وما
 لوچ کک اب رروا کدہ لاگ
 تداطب ی اکرم ار

 ضر ہہ اکر
 راک لاک اسا
 زور وت ا
 یگدنب کا ٴیکور صبا روارفاوہا
 ایرو اکر وعنا

 یکی ماگ کر وس

 دید لئارواہلتسم اکی ردنخ

 کج یبولخ وا یاب

 ےب رہاظم یشن وا یرااچ

 لاپ یک وقار ےک یئیش
 ایک دلار
 نیر یر

 راوی نفس عراق
 ی اےک ر وصاروا

 لگام ہیقب ےک

 الت شریک ما
 ریس ض یکن ایف
 میم ارب وا نشین یھ

 شوره مار
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 د اک لاربکن یم میڈ اربا

 توسل

 ن اضم تسرق
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or۵ فلج یاری ما  

ar1۵ لکی ار  

or٦ لر اکر وا  

 ٦٦ ریق ید ادفیربش ۳

ar1٦ دای یدادفب  

 ٦٦ کولساوران ےریفطضوبا ماماأأ ۳
 ٦٦ شنا شعاع ۱۳

 ٦ے بحجت لک شادف] ۴

 4 گرہ لو یکی رہا ۴
 + ماکن اخف لاکر وس ۵
 ٦ے نوک رات ھ۲

 ۸ یر روا تک یس کا ۹

 ۷۸ یرهلارگیرشرشارع ۵۷

 1۸ رنو ماشبأ ۰
 1۹ 9 ٦٦

 1۹ ورکی موخر واال ٦٦

 ۹ ہت فار ٣

 1۹ لاواز نن "۲

 ٠ رک ساق ۴۳

 ٠ ںیرتک ا أ۴
 2۰ لایق ۷

 ے4 ززوگ سرو ۵۳۲

 2 ںییررقلیب مأ ۳

 ۱ ںیہرقا کیا ۳
 ےا ںیررتن اج ادا]أ ۳

 ےس یاپغ -

 ےا ۱ یر واک

 ۲ رر قت یاهو ۳

 ۲ | نیر راهه ۲ ریدر ۳
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 نام مپ لب بنا

 یزروگ کیک رب نرلاخ

 ورح کریم ناب بتی
 تام ورب

 داهج و

 ھظت ٢ ع2۹
 تیر یر وا
 تافو

 ا م۱۵۸ یکدہلا للا ب رٹ
 ھ۸٦

 تصور یر رسا

 تج یکی د ہلا
 مادناالہپاکی دہ ا

 مم
 تا رابط 6 تن

 گند
 ارم لادن انوع
 زروگےک ییہ لا

 ںی گوید
 ںی ااا
 تھ داہا
 درشت کو ن یک لد
 تبع یک داہلارواماذعتمااک ینا
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 پاک رہا
 تاریخ یک
 دلارپالایزو

 شاہ فالف ےک ار یوبا

 روہظ اک یسابع توو یم ینا

 فالخاںم بابسا ےک توم

 ای99 تفارظ کی دابلا یوم روپا
 راک ۷

 تفاطظزانآ

 لار کت کلب ۱

 دت یک یم نین |

 ا

 نٹاضم تسرہف

 بسا کیا

 ۸۹ بنو مان اکی ئداح

 ۸۹ راعشاےک یداح

 ۸۹ یدنپ فاصنا  داح
 تفالغ رود اک لا روا ریثر نواب

 ھ٤ ٢ ماڪ
 ٹاما قا دحب ےک تففالخ

 مامی
 زروگ کن اسارخ
 اف یاد پور

 یانو یکن الس برگ

 یزنروگی کن ارگو ہنس

 2 یک یت وا

 7 دیش نوراب یمن ورا

 یونان
 یررقزومی اکانت

 نام انی کوا کی نی یوم
 تاب ذ یکن ارب منھ

 ناامید
 شکل مادی

 رض
 شش رھپ کل مادیبوإا

 لر مارا
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 ناوت

 اما کادو شو لا

 ری یکن اح مالا

 رھا اک وداب ہقیلخ
 رغ فالف ماری وبا
 ےس ماریا
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 بسر مدد کت
 تماطب روا لو

 توان یو

 راوتر وار ر ریت ورنروگ

 مک
 تول کی نان

aتواب کم راخوز  

 تساگلوزم
 مالک را
 راکت یر طار
 ںیہ کتا
 ید یوم
 تواخب کا انشاد عن بو

 2 رو کب بیصللا

 لاک ب يص دولا

 تاک کن اقان
 توال گیلا

 نر یی بل

 یی ہجو کیل یک نالہ وکی نہی
 یگ
 سوم کیں لع

 ناسارف روگ نہ

 یراق کیل

 ری دیدہ لو یک ومام دوا نا
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 لاوزروا ورکا | ۴۳
 فاقت ارب ۹۳

 ترازو گراف ۹

 یراوگا ےس فرطیک کا 4 ۵
 ببساکی گن ان یک ضیزخ ۹٥۵

 نرگس یک ۹۵

 تارشاےک یراوک | ۵

 یار لیفت
 زنی[ ہہ
 لراترکیکلادبخأ ۵
 مراکز ااک لار | ۵
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 قبر گن ۹٦

 دون رب تا ۹٦

 ید یی کیا ۷
 مانا کش وج اکک یب ناک ین ارب ۷
 لن ںوھتا ےک ےب اک یار 81

 تافو یک کرب یھ ۹٦

 تحاضد یکم تم ۹ے

 رظم یی اکی آر نادناخآآ ۹ے

 چ ناسا کک اإ ۹ے

 نیورروداکرلاغ ۶

 کت
 دالوا یک ۹ے

 7 ی ںی لش ۹ے
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 2 وفروا ی رر

 یر ییترپ یر وفقت

 یار کنونی سموم نم
 ہربل والم ےک

 دیتا را
 توافب کت
 ہلمب موراکد کفن جیب

 نون ب شب شم کل مور

 ری یک ولر
 یو یک مز مارو
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 روکے ن وراپ

 نامل بم لکم
 تافدایک ہما

 ہمفرہ روا( ود نب لم اف

 یر کی نیم س

 یک نیر

 تام در قا ےک فن
 روکے ےک نابدرروا ناتسربط
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 دلا ہصح مر اچچ دلج نون نار اج

 بلقان: متارا

 رشیامیسایع
 دین
 رو ناتسربط

 تاتا یا

 فین یک روا تیل بنار
 لمت کنار
 راے لاک غار

 تان روا رقم"

 ورا خر

 شام قوم یکںویتراخ
 یاماکف الخےک عار یکم شب
 گوزن سا اة گد نورا

 توملا مم اکن وراپ

 داوفا یکت وم

 رات کریق لنز
 تافو یکن وراپ

 دا لوراپ نت نا تا رپ
al 

 تاظ نا
 ترا کارا ناسا

 تبع کل ورالاسروا نادنام

 یخ کت میم شش هکر
 کر کپ ےس توا

 یگادردادفب یل فن

 لر نوما

 ےروشم ےک ںویھتارس

 اھ وک

 1 ولنا اک ا نیم ین

 جے نومام یک نار ۱

 تیر قا
 مارگور باک للوزن وما ۱

 ماکس ےک نیا شیبطخ
 شناور الا نوما

 راکزااکوماب

 تابلاطم ےرسود روا اذا

 نسا ماتم طخاک وما ْ

 نالعااک یر ہت ید یک یوم

 تیک یوم |

 م مک

 ناف ترف

 یر یک
 اطا یک وما
 نط کت سوا نما
 یاد کنار
 رآلرہاط

 ناماروا تسلی کن نرلادپع
 ینا ا کوکی لا رپ اربع

 تعیم یکن اوصام

 روبی
 تستر اینم
 تو کلن
 یراق این

 یرت نکس

 تک

 ہہ ماشریوگگ نلارپ#
 رای کارت
 ت اندی لاری

 وزرا یراق کا

 لو فا تزمع یکن ین
 ایا رک رباط

 جرم عکس
 . واری کے نما ےس ر م اط
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 ناوخ

 ضق رب ںوقالع ےک نشا
 لار وار آی نا

 نفر ام
 ارت نشا یک ایت لا

 تمم یکن وما زا
 تم یوم تن
 تسلقوکن لا ماط

 تے مہا .

 یلایماکیکوزجب کن ا
 یرادم کر کرک نما

 تاب گار نشا

 کن ل ا نو ےک رارشإ

 تو ترک نا

 رات باک کت

 یر یب یکرہاطا
 باید کر ےک لا

 یلاماکی رہ اط
 ۓئار یکے ناج ماشوکن یا

 یاس گراف
 ین اما یکن اےس رب
 ہم رار اطا

 واتس رباط
 ولت رد ندا

 لپ وی کرارفےک نشا ۰
 هرز شین

 انس قرات کٹا .

 لا
 مآدادقإ رباط

 موللا وپ ےل فی

 تداطب کی تہ نت

 اف
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 ناو

 -- تاب یر
 زِلاقتااکلاوےکرہاط

e 
AR و یکن 

 ایرسلاوا

 ڑوج کے ےک ایارسلاولا

 یری ےس
 تتوب

 یول نا
 تساوی اش

 توم یئاہگان یا غار ط نا
 ےک ےک یار سا وبا

 ہضقرب نادم اکا ار سلا
 رارفاک السا
 ںی مکس شا نیت
 ءال اے وک ایا سلاواا

 یراجر گیا ارسال
 کیس
 لام ابا

 لقمان کم یارب
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 تام یر وارغب

 تم لر نم
 شوم روا ےک نا
 طر ما کیا

 تستر ابو دون نر

 یرادرمتو-_تفاظقپا

 یک نوما اصل رفت نم
 سش تصرخ

 یگاور اپ ےک نومام یکسر
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 ناف تسر ده

 رف نار
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 rr یر اے ہہ کن وما
 ۳۳۴ لنک

 rr شوخ یادغب لا

 rr رار اکر ب یم

 rr تلاش ا
 ۳۳ لک نم نین

 ۱۳۳ رارفے طساداکن حت

 irr تافل وار زن

 ۳۳ ہت لاکن

 rr لاکن
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 Ire اروا وارغب

 rr ما لور اکاضر

 ۳٣۱ دات کمال لک
 ۱۳۳ ٔآ نب میم ارب کره لو یک اضر یل
 ۳۵ تعب کدہ

 ۳۵ تفلاخل کت سیم یکاضرا

 ۳۵ تم یی رپ مارا

 ۳ دن رم
 ۳۹ فوکرتروگی وم نیب شاپ
 ۳ کج ےس ایم یک مارا

 ۱۳1 تہی ا

 ۱۳۹ ناطعااکن ا دعب ےک اش

 ۳ تاتو الس نیہ لیک

 ۳ قرات کلیات ےک متارا
 ۳۶ ردیف کل وزیر
 re ربآرارغب لری

 ۳ تقی میئاربا

 Ire رار اربا
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 ناو

 زواھج اک ل کن یم نت
 ترس نسل او

 اتلھکاکل اپ ےک لب ن ین
 نومانروااضر لا

 مزار ی نوم
 ودر و

 لپ لبن لف
 انوہ لگپاکل ہن منت
 لا فاکس مارا
 لاک فیاض ام
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 توم یاب کا ضر ی

 تان اک ت واخب

Î.تناجا کپ ےن رپ ےل  

 فال سوم

 من
 تداخل فاکس نسب

 شیک ں ولزا
 اور سدا 1 ناک كوما

 فو اکر ہاط

 مالکوم

 دبر وص رباط
 ناسارش روگ یک اط
 جک کود یک رک

 تافواگرباط

 ماطر

 گج روا یر روگ رباط نب ہللا دبع

 تبغ رص
 طخ مان ےک اکرباط

 ناری

 ایک دس وا یکرس نب ہلا دیح
 تواب |

 ترابری |
 ےہ ر دئ ای یا |

 یب ہت یک ں وزروگ |
 فتاوصا

 ی شام ی نورا یر
 هاراتا

 نٹاض تسربف تک

 سا ت87

 9۰ تماش ی انب
 ۱۵۱ لا کا

 ۱۵۱ کل نیش

 ۵ ] گج یک نشا ے نزا ا

 ۱۵۱ قد فرط کیل

77 ۵ 
 ۱۵ا ںیگیںوو
 lor ارت علت

 ۵۲ فاشکااکز ارے هل
 ٥٥ یار یکں وراک ضر
 ۵۳ لمرور کپ علت

 8 یر کسر
 lar کرایہ کج

 lar زاغآ کج

 ۱۵۳ زی

 ۵۳ رارفاک کباب

 ۵۳ ناما ےل ےک کب اپ

 ar شور کاب

 lar یراق کک باب

 lar یازفات زم ین یش

 0r یت یکن یش
 lar لک اتر ع اک کباب

 lar ؟ے اتے کباب

 lar مرند کپ اےک لٹ

 "۵ مکرر

 ۵۵ را یک داماو

 ۵۵ یگادر یکم

 ۱۵۵ ر آکر کالا

 ۵۵ راک روم

 ۵۵ ید



 لم مود۔ لا صح مرامچ ملت نورظیما ات

 ناو

 یوساج یوم,

 ریل
 تاماحاےک مت زاخ

 قاری است ڈوب
 لام ل نو

 توان یر کش

 لار کیدو

 تسلیم
 لم اک رسم
 یئاڑایکن دے مستر واتس مدد

 تے مر قبر
 مارنا لت
 نار مور

 نواب ناتو سینک فی
 تداطب کنون اب

 اتر
 یافت )نذر

 ناز اراک واز

 توم یکںویخا اہرگددوا یا ا

 ناق دايز
 رایزاروا نشا
 توافب کر ا

 دا وای

 زار کن اتساخرسا

 را ارفاکن اتساخرم

 کور اماکن رام

liiمنہ  

 ہل رایزاماکی راس لا

 عصر
 تافو یکن اح

۳ 

 رایت ن راس ۵

 * یراقرگگرایۃامآآ ۹
 یگدرردادیق گرام ام ۹
 یو ۲

 ای ۵۷
 لیا کا ۵1

 توافب کت ن فض ۵

 نو
 کاپ ت اخ کن یش ۵
 فرو ر کاخ ۵۶

 2 2 رنک نیش ۵

 یرتر یر ک۸
 نہںوگ گی ۸
 یرافر کنش ۸

 یرتلک ا ۵۸
 مایقاکن شی ارم

 ماعبتی شفا ۵۸
 مار اکے ناھکں وف یم ۹
 مرالا جاب ن یش ۹
 مالاکب طاقت یکر شری | ۹

 مالا ہانگ طخ ےس ایا ۹
 یعاو یر ۹9
 باوجاک نیشن ۹

 مج کارد دت( ۰
 مجد ضا ٦۰

 توم کرایا ۰
 تواب رب ۷۰

eردا ن یاش  

 یراق کرا ۰
a ۰ 

NI 

I 

HY 

I 
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IY 

٢۳ 

۲ 

ivr j: 
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 نما

 ءء۳

Ir 

۱۱۳ | 

۱۳ 

۱۷۳ 

۱۲۲ | 

Nr 

۱ 

Ir 

۱1۵ 

 ء۵

 إ ۱۱١۵*

۵ 

۱۹۵ 

1۵ 

۱۷۲ | 

۱۷۷ [ 

۱1 

 ے7
 تفالق ندروات او یم

 تو بیک ٠شذ ٹا
 یت سامنا
 تر وصتا کو

 ے داتروانایررقآ
 تاع تارا

 ٹیپ تاک مای اا

 اورا دب یک یا
 تواطب یکرھن نیہا
 اوما تاب اک واب

 کراتین

 لاوزاکت ایزلا نما

 کول کر تا ی
 کل اکت ایر لا نہا ےس یوم
 با 6پ کوم
 توا یراق کت ایا نیا

 یراترکیکی تیر
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 ے٦

۱۷ 

۱۹2 

۱۷ 

HA 

1۸ 

1۸ 

11۸ 

HA 

 ها

 اے

 ابا

 اما

 اعا

2 
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 ادراک اتا
 یتیم یک انا

A 

 توماک نی
 متفاک یحئ نا
 یرافرل ی نیر

 تعیم یک کدہ لو
 تامادق ارد

 تومان ناب
 تواخب کیر ۳9

 وکم کین ا

 ورم اک یف

 یابی کلات دفسا
 دمی
 یر لوس یا

 تداذب یک

 وارا 3

 یرهگرپ کابل

 یو کتاب لیا
 یا تک کن یاش
 تسلق کت اجلا

 زازعاد ناماوکت ایج لا

 یورک شعر یک ویر
 / مرور

 دا کف اوسروا مور
 رزق وای کل دیو

 روجاگلپرواہپگ اطنا
 لات لکم

 ھ7۸ ج۲۳
 ٣٣۳۲ھ

 یکی ساعت یک سز ۱
 رڈلارپگی گہ ردا
 تواب س وارغب

 تسوق کی ولع
 یوا و

 7 22 توام وا

 رومی و راجاج

 یدزم یگ روا تما
 رارقااکی ٹدزعم
 لایک ب ص نہا
 . یر گج زا کفی ۱

 | تفالخ یکن یر وا تافو یک خم
 ےل شاب ںی م نی عا

 شّوج کارم اسروادارخب لب

 زاتتار روتا

 لنک اتا

 راز اب

 ر
 تواطب یکرھگن بیس

 تر آل وف یش

 دات کرک
 لاعتشا ںیم ناتسرب ول اسیوا
 تم از مے ںورنر اک ناش

 سم ناتمام واع ی واع
 ہضڈ رپ ےہ راہ رواد مآ

 ہت ےس
 یلایزابد یاد یک “ۓیر

 ء اڑا ےس ےرروا ناتسربط

 ود

 راے ەرمان ارادی لغ
 اک شے الہام

 تابا قا ےک نیم یف | ۳

2 
IAA 

۸۸ 

IAA 

IAA 

IAA 



 ۳ میرم اچ دلج نو لغ نمار

 تمباکو طخ ے ریما اب یوم

 درج کم
 رپ ںی
 هدارااکل ور

 رٹ
 تسلیم

 تاک رک نیس
 تم روج اک

 ان نی یوم
 کج یل ےکراا

 تی روا تسکین وکزا

 تسگورابود یک نیا

 ںی یں اکی روات
 یجب تاک یر تمر

 شاک
 اکہ فالف ے ر اط نا

 شا نجم نیغ
 باطخ ےس رکشہ اط نا

 اک ےس ن یر اط نیا
 لدنماضر یکن یت ام

 تری یر وز ایکن یم
 تامادا نم

 اعم کف یصورواافب
 لازفاتزعلفیصوروازب

 ہٹا رہ اطا

 داشرواوولب

 ںیہرٹپیکں ویئاوب
 نوزسییی ا
 تورا اپ 2

 لایت

 عو اکی رار وام

 کج ے بیلا نج نت
 ہضقرب لم

 تفلت کروا

 مک فک
 لاک فیصد ںوت ےک فا
 ل رم و ا

 دات اکو

 نیک یک
 ہر ناب رکاب وق

 نامی لروارہاط نکءادڈناریع

 مدارک |
 ناگ شرارفا
 ڈس ۱

 وم هام |

 گر رها
 زی لاربگن:فاد
 زی لار یک جا

 ےش رکک فیصد نج اص

 اے ُںاصاک ف

 وزع کا تر کز حفیظ

 اھو تاب ید قد نی رحم

 یراقر دت ہفیغ

 ۔ اطا آم کام
 زارفاکل و اول

۳۵ 

۲۰۵ 

۳۵ 

۳۵ 
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 مدد لّواصت ماچ رلجنورظنم را

 ناو

 ےک کک یکدم ا ےس رصخمرہع
 فئاوص

 تربت گراد ایر مح

 تدابش یک ا یم نم یل
 زوم

 رٹروگ

 یہیں

 یدزمیکپب یس برما
 تاتا وو

 ءارا لنا

 ریل
 یھ ا روا یکن یک یل

 یب رت یں وما نروا ت ہن
 توی ولت یر
 تامل فلت

 تست رثیاشا

 تسلقولروصن ولا

 لم ےک ںویگزرپہرھب

 طیف لا
 ہر زاوماروا نارا

 تستی لی

Suir 
 ہما فالف لر

 5۹ ویر اراک اص

 ناوک

 ت ساب ارب درک

 ںایزابلاچ یک وقال

 دلو رسا ترا

 زرو یک
 لت اروارھن

 رہع رت منیر
 یناندہعیکو قوم
 ںایگزملباقمب قوم

 یر رراغعفیخ

 تنطلسرب رم ئل ےک انک یم

 یگاور تموکلراد یکرافص

 لا رک آیتم

۲۲۲٢ 

۶٤ 

۲٢ 

۳۳ 

۳۳ 

rrr 

۳۳۳ 

rrr 

۳۳۳ 

rrr 

rrr 

rir 

 ۲۲ب



 1۳ یہ مود لقا ص مرپچ لب نورظی ات

 نوع و ناو |
 نامیلسوا کرافت ن تالاحدی رم ےک ںی

 نایک روا نام تسلق یک ویز
 نی اشد نام یئاٹپ یر کشا اش
 لپ فاسد ناسا ناتا باكر ام
 لمت لاج اکر الام ےک قاصر یار کی وکی رتا
 پرکن تسرب یر تیا
 2008100 ناصقم ناک عو یناشا
 ہضق رب ماشاکن ولول نیا لر
 غض یک طنا فوجی ںی ناردارب رافص
 زت ناچ روا لوطرط ی
 توانب یکے ےک نولوط نا ناروا ا

 راکش انی رگ اقم ین اعش
 یر را ست2 یوم ماظتااکںویھتا ےک ر ا
 نو نو _ رے لاک عش
 -ج ایر اخ سیم ےک وج ےک اب

 نوخبشپ نویز گنج یک تام ادداراط نا .

 تاذورافم بوقت لکن

 ورا ها رای
 فلج کش مردان یزد لات
 رارفاکن وی ےس زاوہا ۸ تنافو گراف بوق
 گیر ست یک شا ۱۸ ترار اتش
 ازاین ۸ باک اش
 کوچ ےہ نانا ۸ رک یلاعف
 لام ے شارا | ا۸ لیپردا لس لا

 دگر ۸ تر کس نا
 سارا واٹباک ٩ لئی
 رگ لباس سارا ۹ ا لنک یتا
 ع یک کس و ۱ لٹوارارفاکںوکناقت
 کرد یاب ٩ شزاوہا عوف یا
 ترارق یک زا ۹ ضعق زا کرافص

 لقب یاخأ
 ہروصتماکں ویزا ۲۳۰

 یت کی ہ٭
 ربا وی ۳۳۰

0,0 ۴۳۲٢۴ 

  ۳۱رقم بیم

 رفع ما ۲۳

 ل ۳۳۱
 انجم ١

 ہنر وال قی وروصنم ۲

rrrیل کروم حا  

 گرے تا ۴
arose rrr 

 توو | ۳۲

 ی

rrrنالعاکن ابا  

rrrدای یک ہوم  

 تااہناے نم | ۳٣

 شش ا٣
EE U ٣۴ 

  rrrلاما ی رایت یک ناوم

  ۲۴رے ںویکز

rrrان یک ورادرسںویگن  

E a 
 توکی یک | ۲۵

 یا ۵
 یایماکرپ یف ۵

 سا لاوب ا ۵
۲ 2 ۳۳۵ 

۳۳ | 

۲۰ 

۳۳۹ 

۲۳٣ 

۳۳۹ 

۲۰ 

 م۳

rra 

۲۷۰ 

tra 

 ۲م

۳۳۸ 

۳۳۸ 

TFA 

۲۲۸ 
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۲۸ 

۳۳۹ 

۲9 

۳۳۹ 
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۳۳ 
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۳۳۰ 
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۳۳ 
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 مور لار مراهچرلجنورظنم اور

 گنج ین اسھت
 ےار یو ۲ ضرب ناعاشایدآ
 کر انار

 یگان

 لپ نیز ۲ یریی ضم
 لحاک املا ۳ رگ نیسان ف
 a ۳ ل کک و

 یرایت یبق عن اکت یب ۳۴ لن کی دو

 یگدور ںیم بت ات ۳ دعب لس
 رارفاک ںویگز ما ۳۳۳ یئافصورکوراےک شا

 راک ی وے کا ۳ گج کن اسمر ہم لیس

 ااو ل بروا نابلس

 ریا کن واوط ناولو

 تفل فک اسلام

 کج یک ارواح اسا لانا

 ناپ رز آنو اسلا یا نا

 کج ےس ور کہ یز لادب عن معا

 ضاخاک | rer شر ایا

 انک یتا | ۲ یڑےریت یقومزیلخ
 رم تاج ا r | دعب ےک یلاب تحص

 لایا یک راوخ یم لم أ ۴ وال یر
 ناتوان rrr رپ ل ااا

 e | ۴ کرام کک نج یئرکب
 شوم ۵ رردساکگ آل هرات
 زار یخ نار ۵ ٠ ےلماڑپ

 قاعده ۲۵ | تابش کرارا
 ناومروا نواوط نا ۵ تارا را لی

 رتسرا نرم ۵ 2 اکو روا

 یرضاس ی ارس ا ۷ امین فیاش

 یاو دریز یر تعم | ۹ تلاح نیب رتدب یکں ویز
 نراوخباقمب نامیلس نج نیوراپ نولوطنبا کوم ولو | ۷ راز ان را"
 لا سیمی کن ولوط یا | ۷ کد ارت

 تافو ین ولوطنباا ۳۶ دق عج یلرفم

 الا یا ناروا نار تک اا ۳ع یر یک پ ے رود

 لاما ڈرا ناو الا
 الپ کیدا | ۶ ا

۲۲ 

۲۵ 

 ۲۵ك

۳۸۶ 

 ۲۵ے

 ۲۵ے

 ۲۵ے

 ۲۵ك

۳2۸ 

۲۲۸ 

۳۵۸ 

۳۵۹ 

۹ 

۳۹۰ 

۳۷۰ 

۲۰۰٢ 

۲۰۳۲ 

۳۲ 

۲۳۲ 



 ۲ مود لژارصحمراچ رب نورظن اما

 ناوخ

 ¥ تاک یک ںویور

 یکے لود لوک

 تاعقا ٤ےک ٣اا

 یربعلو یوم
 اھتاو ےک ینا

 تاعقاو کہ ٦س

 تاحفاوح ار

 تاعقاےک ہا
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 نالاضتسریف
 ۱ حرص 77

 من ناو 1 نرخ هوا

 ہا ا | س
 چیت بہن یر ںیم مات ۲ ۲۳

 9 نی : مرابچ دلج ۳۷۳
 ۲9 ون کی متروی ۳ 2

 ے۹ شوخ ماش کمار ۳ اے9 دلا ضم یقوہ نم ۲۷۳
 ۲۸۰ لت م ارواورع ۳ ۸ ٢۳٣

 ۸۰ تومروا یر اقر کور ٢ے تال ضتم [ ۷۶
 ۲۸۰ سریصوصت یک تیلور | ۳ شب نا ۴
 Ae لمت نارا اکر یز ب | ا٣ روپ ےہ ےدگ ار م

 ۳۸۰ تنگی 2۳ ۱ لاک نار ۵

 :A ہت نار طاک اوج ے٣ هدایت زوج یا ۵

 AI یزروکیی ھم tar رل کی ران ن وراپ ۵

 ۲۸۱ مالغپغار tar توملهزوجوبا ۵

 AI یزاباچ یفیض r ناشر وارضتهزیلغ | ٦۷

 ۲۸۱ لو یرازت کیک ف یص ۲۵ ضمن در ۲۷

 ۸۱ ناعنترفشم| ۵ زروگان ابقصاو لیپ ۷۴۲

 ۸۷۱۱ ریز یک ں یورپ ۵ یرتر ینا[ ۲٢۶

 MAF ردپ روا ثیل نہا ۵ لاعتشا کی .راخنوداب[ ۲۹۶

 ۸ زرو تم ۶۷ کراتین ۳۹۸
 ۳۲ تدابیر ۲ لک انت بع ۲۲۸

 ۲۳۲ هس خر ۲ ور تیک لردبا ۳۹۹

 مو ںیاڑا[فتارعأ ٢ کور ۳۹۹

 mr تافزخاےک مزورواردہ[ اع فراتر رک |[ ۹

 ۲۸9 شاپ خس رضتم نب ۵ رحل ب ویا | ۰

 mr و 0 رار اا ۲۶۰

 2 گوردس» ردع تاوان نا ۲۰

 AY لب tet لاحاک الان ۰

 ۳ راک وراپ نت ۸ ےل زاغآ اکیس ارت

 Af ے رک اا ۸ | زاغآ اکی مارق یم ما نیب
 MAF 0۳0 رک ی



 مور لقاصت مر اپچ رج ن ورق راج

 ل ناگ

 Ar یروزکی کن ولوط ب

 ۸۵ عا خاک ں واولی

 ۵ نابیخرھب ےک ندا

 Ao متد کر فرین

 ۳۸۵ تواب ۹

 ۸۷۹ ے۹۶ زانآاکنادتیق تموکع

 ۲۷ ۱ لپ ںودرکا اب يا

 سل شش مان ماد

 ۲۸ شراوصا

 ۲۸ ہلقپںیوف

 ۲۸ رم خفن ا

 ۳ ار طب قرن

 ۲۸ زر

 AA تانو یاب یھ

 ج۲۹۵ ہللاپ رتقا ردمتم نیرفعج

 عم اج
 ہروشم ئل ےک تالف

 لم اکے انب ہفیلخوکرفض
 تالغا رزق
 ںی ویر ف الف ےک رزق

 رفت نت نابلاط

 ناک تف رت نیا
 تم ازم یک ں ومان

 یراج لت برتن یا

 یاکان یز نیا

 ۸ لاب

 مع تالاعےک ٹیبل نا

 بہذ یدیع ںی قیم رفا

 ےتااعےک ںویماع

 ما
 هات مار خان
 تورقا

 ہیر لی
 رشک انت راد
 دقلاریبغوحا ےک بیجح

 یراترگ رسم یا
 ٠ ہر کشایبم

 ضب رب جابر روایات
 تاعي وس

 او
 لاد کری ربا

 ہجر یدداقر اک لادبکولا

 دق با بره

 2 ےس
 جم ےک

 ای یک واک یک ں یی دیبت
 تالاعے تیل نما ۱

 یراق شب کیم ۹۱
 ۱ تیک لای ۲۳

 شا کار | ا

 نوی اش فالف یر

2 
 رزتفمروا نیو کا
 فاراد تع اطا یک اتت ٹا

 کوا ھپن یا روا ھالسم
rarملعو لئاروا شا  

 بہہ ذر طا | ۴

 تالاعڑب زم ےک شورش ا| ۴

 یر کروا

 ترازووراپود یک ارف نا

 تالا ےک الا لاا
 یوتراتومت کت سیا

 فاش وع سوا

rar 

 رول ن ت اوترو کت سوا
 ےن

 ییافر یت سوپ

 اک مپ نایاب ر آ

 ترازو کیک تب مباع

۳۹4 

۳۹۸ 

۲۸ 

۲۸ 

۳۹۸ 

۳۹۹ 

۳۹۹ 

۳۹ 

rer 

rer 

۳۰۴ 

Pr 

۳۴ 

Fer 



 اوا رتب اک تاسلا

2 
 ہری کرا کا یت ی

 تارق ناروا مداخن سوم

 ملات اف

 یرافرکیک سار ف نیا

 ۔ ترازو یک با لاوبا
 مورخ یر
 یرافرل کتار

 ن تار قادوا
 داوا اک اتار

 و
 ےزو اپ اوبا

 جت

 باس ا اک ت اونا

 ارت مت سین 5

 شنل ریتم

 یار ںی بی

 ترازو 2

۳۳ 

 سا

ey 

4 

۳٢ 

۳۸ 

۳۰۸ 

۳۸ 

۳۸ 

۳۸ 

۳٣۳٣ 

۳۰۹ 

Pie 

۳۰ 

۳۱۰ 

۳۰ 

Fle 

 ۳ ادروامداخ خر

 یادم اقا

 تواکر لم ترازو یکن لم

 تیر وا تسساوترد یک ا

 نا اکلوتروت

 لمتد راو دکر اطول

 نشو مال نم

 کج ے طرا رت کف سوا
 گنج یگدطم ار قر وا سیم
 گج طرا ر تروا بچار

 تر درام
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 لواصح....مراچچالج ٤ ۰٢ نورظن را

 لک ل میشل 02

 روا تسلیم ایک رپ لایخاکت یہ لاا دعب ےک ڑی ہللا ومر تافو رک وم ںینءازتہا گر شو ۰ هوش تورم زی
 راس لوک ریموت ا یں وکم یب ر یت اه سما ےک ںوگولیجےےراوج تفالخر وا ںیہن ےک یئور ںامرف

 ایت ہک روش ے اط هتل لوسر رود یا ےن یک رکے ھن کای ت رکے تیاور ںیم کرا چی :ساطرقدتاو

 گو له ےک لس تواتر حب ےک پ آں ی مولی ددا ںی کاپ ےک ی الو وا 4 آکے کا٠ تافد ےن پ آں
 ی او تی حس لاو یک سا خر ایت کس لود هال سد روا گاو اک اورہ یکے ہر یت رام کا

 ف دص ےک ید رن لفن ےراوہوکں ا کا دب ےک پآیکنکرو ا ایک د کدر ےس سا ںی کا ے ںی س اتمی ره
 ےک ں ورن ار کیر مک ٦اھت اضرا چ اپ ت انو ےہ پ آں سج ںی رم سا ےنپا پٹ ہللا لوس کای آگ

 ہلا گہر ہت اکس ےگ ےن رکذتہابمد تپ لب اکیا ال انار تمرض رام تقوی اوج ےہہک وجت ھار کک وا دب
 تن ارغوان ر لوس وج ےس ہو تہی روا تریصم کرک 2 یار اپن انا لا ناریو
 . ۔اوہ او نایمرد کس وورشروا فلت کاج

 ی آستین مر کلم سن... یی کیلو
 روا ایگر ا ااکت ید سا ےن دادا ےئاج یک روپ فرطیکس شیپ ں یک کتدع اےس جو یت حی کری دح لاکا بس

 ۱ آب فور روش لینک نرو تیبا تاپ تسکین

 یقوراف معترف ند کیا کے ےہ ںیہ سرت اوج تییاور وو ...: ہلچل اب عن کما ترضترواداشرا کدر ت رح

 ساب درک تفالف» تم لش یمن م کا یتا اچ سیب ےس رق یکم وت کراہت کچ کات ایا رف رکو ب طاقت اخ اپ نبا ےن ام

 مات ش لو ناکا اجرا کبلف تزاجال یر باج ےک ر کف اغا ےس لا ےس ود ن اع نبا ےس ھر طا رییس ممد ےس اا

 تیب لاا کت اگ ۲ےس تاپ اا گولو دک ساتو رت ےس م اکے وکر دب لوند ناھ انچ کتاب نف اوہ ےک اھت ل یخ اکی راد فرط یک

 ۔ م اقل اخ کان ییا ےس آد تالف مڑ ےک ناروا لایخ کت ف الغ ںیم ںولدےک

 نشیےھت تھ یخ اکتفالخوکی ٹا کنلدوردااھ اح اک یی ترنم پور گیا چ باھ ک ہہ ںیم روغ ریت ..: روش ھت

 نا ناتوان اینکه یی ز ترت ار لالو نوک ارکناتی ںیم ھتاپ ےک ںورسود تطفالخ بج

 انشای اس نوش اوس یب ںوروشم ےئل سا لا تک السا تارا رگ وکار نر

 ربع ن0 کل ےن وہ نشہ ناروا یگوہ ایپ یر انوکں وکول ےس ہی ناثعترفح بجرھچب....:ابس لاک وب ناب رح

 (۷۴٢-عفع)ج تال یب (۳۳۵ فصر ۳۷۳ م ) تارن مولا بانک یر شرک( ۸۔۱۳۴ فص) راہ ریز اخبار 9

 ایدرکردب کلم فرط یکن دم ےا ےن ہود یت ین انچ یورک کوک اکے واہ ےک یارک ی یک تہب تم رپ کس درس متد شار 9

 ےن سب نالہ ہو ںی ایک واک ےن وہ یب کد تر ےن سا حر یک اھت ایک وو اک ےن وہ یک یوم ترضعح ےل ےک نوفیب ترس لا

 ۔ فرش ان رد عشاق راکت ید سرت



 لوا مراپچ رج ۲ نورلغناّچرات

 سر جفت فر هر الرحاب تہ لش ل 7ا ےن ءادوسلا اب فرح سنا
 اک حر وے ی ایت اتر کی کن طی سا ید رک یک ترت ےس نار تعا
 یہی صو دیکر شے ا ما ای چه هک ۓانیہفیلخے اقا کن گم رسا ترا
 نیر لا سایت لام فرط یک ن رک لویو رم اف بیا رو اف شتاب رئاھج ایکو ہ اک ں وگو ےک لایخ یا ای ےک ںئاوورگ یا روا

 ےس پے ن جن راوخ ایل یی نی مد جو پل تک نیم تش الخ ےک سا ۔ہریقو یی نب ہنانک ھ ردا ہت
 ےل ےک ےنرم ںیم نج ےس و اوم ترت رتا ےک پ آر یش ےک پ آ ردا ےس ہیرا ید شلات ے به کفر تر مد
 رگ هایت

 نس ت رضحت ے راز مت اص ےک پ 7 ۳ شو تر نرود سا :تچم کا ن ا
 ا ےس رول یخ لو هر سلامی مرور دام ات ساک سه نایک

 رکراک لا ےس ےنآ آر وٹےن پآ 7 یخ کلن اب ےگ وم شارا ےس جو ا یکے نک اردا ےک ےس کے ےک دالا
 ےک نادودرپردروا نگ لا گر ط نت مهشتت»لار تاچ اگں ورکار پوکہدعو ادعا ےک لانا ےک اھ ام تره الگوی ید

 ایدرکر مول سش کیا ےس فر ینپا پر شہ رہ ےنہیخنح نب اچ رکل صاحرورضتطالخو قوم یھپب ہک یکت سی: ےس طرش لا پ ھا
 اد بیل کت گندم

 ےس رامات کور یکی اچ واحمر ییا روا چ ر ل تلاع کاو یش کگکترم کیا ٦ تای ییا ےہ داعم ریما ترج

 ترک ںیہ ےھت ےہ درک یھب عت علقاک سا ق ات ات اج ایلر کر افر گیت خر ساکس ا را یئوکب ج ےھت ےیردرکردب رش ظن تسمه
 ےک تفوالخر وا ےت رک توکل ےک ر یشاروک تی لٹا ہن ید امرا تر حتا تام ےس یا رک ایک یکے تا ےک ںویھتارسےک ارد رع

 ر ما ترضن کف تک اہی اھت اتوہہ سیم اس ےک نا یوا ےس سش نارات ےس اہ رک مکے ےس وک ناں دا ےک یتا
 E واعم

 مال قاب شک تربت کی روا ایک ورخ * ےن ہد نی ماما سینا ےک ذی ...: : نت تی
 ےگ ےن رک شب نشکی الخ رب شش سارواایکولفدع ےب ںیم سا ےن ںوتیھش ے آر ھبل د ےک ںونارلسم وا یلےس سجے ار ذگ تاہم
 رک اض ےن ںوگولنادوخوک نت مارک نکته رم کاپ تاپ لار اقای رے دارا یک ایات اد ی ےک

 ب ےک پا چاچ کند یک اروا البدو الاڈ ری 7 وک اک( اق ےس ایہ رواایک روش رکو ٢ نا
 کابوس رم ےل ےک لہر لاپ

 قد اج ترداق ےک یئاززورص نب نامیلسروا یکم سوم ےس نیڈانوکپ آے پا ےن ںوہنا ےس لایخ سان انچ. .:نرورت کن او
 مس یا گلم رضا لا دیدیم ید یہ ایا تا ےک یا یورک
 کش کر نیا یے ت ےک ی اردا نابلس وا یوم یا ڈا د کلیپ دای ذ ہا ےن ںوعی کات اتا راج یتا رکے 1 رک ات ایکالچ

 ۔ےاکج1 9۵: ہعقادی ردا ںیہ ےک رکن ای اوتادی اں تالے نامل غ مکا یب

oمامی یر لان راز مور موم بس نر ناس اہ ےک نار ھچ نج نلاذ وس مان اکی ا  

eھت ےک ساف ےک اہ نہا ید آ نشیب  

 ایک کرد لش ب اتکا لہ کو تاو رپ اب یک اہ وج درنچ ےن نلف ناک ںی ےک کک ب ۰



 لواصح ۔۔ںاچچرلع ۳ 01 كودتا
 هک ابجد تواو کت طالخ رفت را یک جور یا ناف ےک سا.....: فالتتا اک جل ارواح رو رخ اکرام

 وم واک ےس 9ص اکی داد فرط یکت یب لا یم ماوکرواسئاوخ ےس تاعقاو نام ںیہ ےک رکن ایم لٹ تالاع ےک یار

 کی لعدقنخم سا ےن ہو رکے یارب تفاوت ن 2 ن ولے دشتی لاک ٭پ فالتخا 0پ تاب سا ںی عیش بہ از روا ےگ

 وم مک اتع ںیم ںولر ےک ویو یتا ےک ل القاتم ےک ہماون رپ تام روا کہ کےھت کش نہا کاری یر کت ھی ورور پرد

 ےس کتک بہ ادن ےک نا لش تماما ل ےک یلوا باتکے ن مہ کا یی ےہ ر ےتاپھچچ سیم ںولدوکدکئاقع نادوجواب ےک فالتخا ترشکروا ےئھ

 : ۔ےایکن ایم سیم

 زم ما تو ےپاوج یئاپ میلے ءاطع نم لو * ےنںوہناو وہ ےڑب نین بیلٹ نیدیز....: یت سعی کی لک نیز
 اک ایم ہک تل یر اکو دق ما ےن یی نی نب ین دب زند کیااھقدد روک ا یم ےن وہ رب تے داوم یکی ںی لھ نیک ج ردات

 ریز «بس ناب تسادادعس را« بس درک کام مکے ےہ کے تاب یک وما ےب ےک ےن رکت حیا( یئاھب ےک نا) قا حق

 یک ل و ضف مو یاع ل وضفم ف الغ ےک یش دق تک نوت سی لود را تر لس سیف ید وجوب ین

 ےییا رھا ےک صریح ناتوان کروم تاج زئاجوکے انہ ما دوو

 یا سش نارا یوم یں اپ ےک پک دو رکاب تہب ییا اک ںوعیش یک نور یہ فوکم اموال ےن یلوہنا ےس ہو یکن جے آی تالاح

 ناک یل ابھی یی یگ رضح ےن ںوگوانا کے تک یھی رواج کف یانگ دفع پاس
 هست اد وتو یکن روا لر یدک یزد ہیماونہ) ںوگول نیک سو
 ےس بقل ےک شار 9 ےے چو یاروا

 پ بیلص یی سانکاکش دوا دن ےک ماشہ را نفسی بس لا... تابش ی کد دب ز ترخ ۱

 یم ںی اپ اچ رابه عرق را لول مترو کس گاج ناسا نیک دا ازت اص ےک پآ داخو

 ر کیف یی ےس ی ایک اور رپ لبا رتا ےک یا زوما نکی مارکت یی ےس رایس نیر ھایکع ورق نامسارخ ےن

 کل اد دروس ےن کر اغا کت توردا چ داق لا چپ ا عیش یتا انکی ریز ےس تتد یارواایداھڑچ رپ بیلص نامر جوال

 ۔اھت ترک یورپ آے فون تقو ملا اھت ترک یل وتی گود یکن اوجوکس یارو اے ےنید توٹدیکت یامج یک آل یی مالا

 نکته تاب لا هوا یم اح ےک تیب لئاوج ےھت کیا یجد نکہ سیم لوس حنا

 اقا: ےس ے رای آپ ےک ککلارب ۶نہ نامیلس کا ںیہ نت ےک تقالخو تمامارشنادب مس اش ولا ےرارز جاص ےک پآردحب ےک قل
 لات نزار ماش وبا ںاہج ےر گر کوہ ےس (ءاقلب تافاضم الہ یقماقم ار ع نند بیلہن برج یم فس یب م کیا ےس
 ۔ےئگر کت یحعو سیٹ نیک نا کت ماما تشو ےت رو سوت نم ترور ینہ آوے کر لاو

 روااید

 یکم لو لک فراخوان لا اس ات شرع... 3
 ۰ لا لک یکادمت
 (۳ )زا لات رب تانم (۱)ات یب رعاوتر اچ لار زتعااک ن اچ بون فرط یکی ادور یار شک رب نصرت لا ان و...

 ےک اہ دہ اتنی رم ےک نا ہدیقع اکے وہ تن ےک نشر یخ کیا سم ےراپ ےک نییغ“ بام روا تبع( )دات کردیم کس نوجردوو(۳) لو کت

 ۔( ےرعب ےک اف )ل؛ برگی یاب لاو لس( 2
 ےس یاد تعلن ےن شا وریا سرب ردا ےس الہی آر ےہ یہ اھت د ویکی زترضحح کوچ ےن ںوہت ںیہ تک ےن ڑوچج یے ک سنہ ےس ا یر...

 ج ادد ارم ودر کے یک یش اش گییان یشروا یہ الہی لکتن آو



 لوا رص... مراپچ لج rr نورلظن رج
 شو وب مگس افرا تماما بیبر قن درک شے تاب سا ےھت سیم نامسارشروا قا جوکں وشنلا 82 تما

 لے پآروا یک کت یی ٣پ آب روطہقخر کوہ ام لش تم رخ یکی ٹن یہ مم ےن ںوتیش و یئوہہتافو یکرنادب باہ یاو ے وہ لل
 یکپ آر طاف بطب ےس روک اع ےن ناعارق للا د ج ب عاج کے مالسا کا ناوجو فارطاوکن قل حےنپہا شی یز علادہ ین رجم وک
 روا یاب تاق ےس ین ھت م بر کا کال لول ماگ کین ییا ےگ ےک ر و٣ا مات نادعب ےک سا یلرکل وبقترو
 فر یبا ےن ںوہناےھت ےت رکداب ےس بقلےک مالوکن ا نٹ ےگ کت صو روا تیارہ یک اوان خوا ےک انب دب۶ دا اس
 یکن روا ےک ر ما کد اےک علا یم ںوکولاک جیک اور ےک رک ین تیلور اے ےن د توقد سش ناسارخوج فرط یک وکو اےس
 ےن مکس روا ایکو لا کنان واچ اید رک یق افسر مار باسن نور رب کس لا سی راهکار
 روا تصوکقوکماونہزوا ے ایکن ایب لپ ےس شاه ماسک ج یوم لاعبات قا سےک یلایماکی ججرپ سئاروا ایر کن راکق ارحےک کرب ناسارخ
 ۔ایل اکا ےس ہضحقک ےک یناوگت لودروا تصاما یکن اروا ای درک بول ل ترابا

 ےس ا ماق اک ابعتخالخ
 9 فضا سعی ںیہ ےگ ہک وا مہک جاوم ے عیش توو زات آ کت موگو تود سا ..: زاغآ کریس ارگ تموو

 رجب ےک ناروا ںیہ لا ےک تصاما یکن نب ھشدب ےک دن بلاط یلا نب ی۲ نیم ملا یماوج ںیہ گلو ویب ںیہ ےتاج نک دای ےس بقلےک یہایک
 اک شے جو یک سیصو اس پت هک تسکین کس نا تمبر ماشہ وہا راز ت اص ےک نا
 تک ما یر اس تار )راس یئاھپ ےک نادحب - نرو کرم ما ما ےیٹ ےک نادعب ےک لا ےہ اک وہ یواو رک
 ایت یک امرت بلاک کس درک کے یاس اتا ایک ی یکے مان ےک تام کی اسیک۔ ےہ بیر یجب یک وماما کی دزےک ںوٹئامیکن ا ۔ںیہ

 ےس رو ککے مان ےک 0 ہیدنوار ہقرف کیا یم ناےتس جر شش ناسارٹ اه: نامیشو .. : قع ےک نئاروابیرنوار ہقرف
 یکن اروا ںیہ بصحر دا ثرا ےک ت ہللا یلوسر پہ ہکویکں یم بلطم ادب ب یاب ت رح تم ابا نرحب ےک کرک کت تاک
 :ںیہداشرایلآر قیم لید

 © لا بلک یف ِضَعَبب یل مُهَضعب مارال اولوأو

 9 گدلیایدانوافر طر الا یکن اوکت ف الخ ےندشاش لجدلاکک تں اہیایلےن وک اات ے نادار ےس تراماد تقالخوکپ آےن ںوگوٹ

 نیت بلطمأ رپ نزد لاک تررطح نویکں یہ تر زئاچوکت یب یک روا ںیم ت کر رازی تست نوا نت" بلا يا نت
 ۔اھت یار مے

 نابثا كيلع فلتخی الف كعي ابا مله یا نبا ای

 منم ) بل رزم نره اب وض لک رط لری انار م یاں یک اماں را نھی قرا ےس راب ےک تاق یل ترف ا 8
 ۰ - بس لا ست شاب پری لون اےک ہقرف ای ہک اطماک ( ۸۹۶ر یف صم) نیک سلا تالا( ۸ےس

 07 نور ی ماس ایام مد آے رطح چک ےھت لاک نادر را ی هیت یئاسارق لئ اوج ےہ موقک یا یکن اہ ارق لٹا ہی دور...
 نمرات لا جد اهم نشست ال اوج ےس رومن براک روا
 ۱ ر تهمت ااةرس ۵
 ست ابن ترور تر 0



 لواصح.....راپچ رج ۳۳ نورلغند عترت

 (ے رک فاتفاے ا گو RE اے ا)

 روس کل دور ی راج ی تیم کت فالف یک انس ند سج ےن یساع نب للادبن ج بو دک یے لاروا

 مئاقلا اذهو بلاط یبا نبا یلع الا ملسو هيلع هللا یلص دمحم دعب ماما مکیف مقی مل ہناۃفوک لا ای

 ۔حافس ینعی۔مکیف
 قو اوج ےک اروا ےک بلاط یاں او و مالک کس را لوس ما لول ملت ڈفوکل ہا ےا)

 ۔اھت اف ےس سادارم( ےہ دوجوم سی مت

 تاب ےک مس وبا سیم نامسازشروااوہ حر طا کت لوو یا زاغ کل بیگ ای مپ ...J : تجم ک نافسلاب ایعلاوبا

 ترک ید تفالف یک رافس لر ف ماتم ۳ رحب ےک اوہ لف رش قرروا نا اقش ک یار وز روبی لس

 ساب ںورالاس پروا ںویماج سیمان رعا کس تاغقا نلا ای اگر مت اکیا تسووروا اب نورمن شرح ےک ا

 -یکتوافب فالخےک انس

 تاروج وج ھر السر کیا اکن ادرم یکر مور مج بیبح و ایک لب تلا مے سٹ لپ ےس بس .: توال لورم. بییب

 ری ار اعشوب کس بصآعس نم یر یفسردا چپ ے کر «یژ ۶ ت طالغے فذ ےک ناج کم ةن یادول یبا ےن ا اھت نی لٹراقلد

 ہک آر ثیي ںیم ںوط یچٹااھت یز ج لو نا راس لر را یکسال وبا راجو برے سا واج روا قایق فالف

 رپروا نو تستر ن اورم تنو ہرا ھر الامر اکن اورم یھی ۔ے ایکو ہ یاب ںیم نگ رقیب کت سرت بسازید

 ۵ شن بیس یا لاعاد لما ےک کار ہک نہ لک یت کت صیب یکن اف تیسرے ہا ےن ساتھ ۓوہدراو شی نی رسی ٹن برش

 ۔اید لا ںاپ دوا وانا ےس الاس پیا کک یارب ت ےس رئو رولو

 E کلا دب نجم ےن سوکر الاس پس سا درب کتی کادر فنون... تواب یکورولاولا

 پ تشلاف < کت اون یک لا اروا ےک لوتاس ےک یا نیہ رق لا یورک واخب ےس یساپع ےک رکی ایت اید لاکزوکل ایعاو

 بارز اک کے یارو یک ہک یکم التر ردا ایک ر قر ضاتپ وید اھم نکہ یب نکہ راہ کولا رکو دقت ےس لوول بس نا اراھیا

 ایک وکفرط یکن یب رسل ےک کن ےس درولاوباےک کت یل اسم ےس ورم نب بیع ےن از یک کک تون کیت لباد رنک( تشو

 شروع تا کی ابا ی اط یار نم یم ارپ نوب رک ی روا

 ایگ داور فرط ک

 ناروا ںیہ ےک بنے ڈنر یف یکے نوا کت کتاب کش لا یب نش ی ےب وو 1 توانب یک ضش لا

 ایل اس سنا اف تسمه لوبیا رضا کن ارز قم نا کلان +

 ادرک واتس شف کس رجب تس درونی کش ات نا سبیل. وا وبا لر روا

 باب یر روي رک را از را یر ک ری کج یورپ یارک ٢ںیم گنج نادیمرواے

 ۔ایآگ اھ لاپ ےک ابر ایک سلگرعب ےک ےن ڑلرد یڑوھتیک شا یا قاتا ہکی درک ورشا ےس

 ےک وو اوپا سیم مزا عر فوت اس ےک ںود الاسر پوش ےک ریو اوز رو تن ار. :تعاطا یکن یب رشلل

 ( 2ر )چ اھا ے ر مم وبعد رئ رلج ۰۷ف یشا نیا لئاک رات مانی ےن لم ےہ ہت ئاخ ںیم بات ا... ۵



rr 

 یب کوہ قصر ت درولاوبان

 02-2 0 ےک را اے رفع 7
 اا رفقا ایا

 روا ای کاب کا تر ار ب نالے کج ے ند لاکو راے ا ی تار :تعاطا یکن فن یا
 رکعت هاب ۲ یکبار یک رک لوق ع اطا یکی ابعت اوو ےن شد یا

 اشیا رحب لار لنت کارد کی اینم ریوی ےس ہنامز یا ک ی یخ شو 21
 تا ےن ےک سا ےک کد یقوکں ٹی ںوٰود ےک سادوایدرکل کی لایفسرھشوبا ےن زا ارشاد زکات شود

 ۔ایدرک[ روکں وفود نا ےن ر وصحمار گاہ: حا اپ کر وا

 بصنے لج یف کک ن ںوہنا یکے وچ تواخب س ہر ج لئادعب ےک لا... :تداخب لک یقرقروا ہر زج لٹا
 7 بیکار ناتو سا لس بنت کو یک رو رک اور مت ام ےک بح( ر۰ ومر الام پس یارک ان ےس اذ رار نیک ےن حافس یم انچ
 مر نه یا ور کواس ر نی آس یارک کت سکی کن اور موکس ا بح دار گز ےس بناج یکن وارم یم

 ا ۂا طی ها ایر روم وک تا امید سرفه کتبی هرم ترک ست نرو یدک ویروس

 یتا یوم تاور فرط یکن از ھ وہ اوہ ہقرو اسیر قتلیکے ن رک یہ ےک نہ ینا ےس اور وبات انچ اھت ےس ہ٢ ےس ہم اک کد
 مما رب اب سارا مل اب لا رک وج صر کن کر قر ہملس هه دارا رس نفرات کیا ترد
 یگ شپ نیب دانی فاکس فرد کیا رب لو ناراورس اک درا لاء اب دیگ سی نب درا فارطا اپ ےک یہ یگ
 تاک 9۹ رو یک 1 4

 ۳ او ما پا ص اوب کر شر وچ یاب ا لوا نا ؟ثٹوااب ناب < لامپ راک : تععاطا یکم عل نیک
 ترا ےہ نک ہرا کند تام چ ا یک یک وبار حب ےک رار کو رص ی اک اروا ایک ا راک رر نداد ایکالچ طیب
 توم یک ا اس تج اں وا ا دا ١ یھب ترک کر کار هبلومد رابرت

 اے را ہی انچ توسل نام اھت اک سی یو کتی اء ںوہاکچ کت سج یم یک یش دکل اد نرخ
 رگ ناروا سای رضا تا ۳3 دا مک رضا یک کی اما تاج یکے وہ رام ںیم تمر غ یک افس

 ایم لقا ںی لی 7

 ذرو ییز آہ جور لا لاعب اےک افسم یک یل 1 نمایم رعب ےک قاد یا
 میگو آره ہک یار باربار ےس

 ہنامز سا اب دری قم کنان

 اھت یوم نب عات سد روایت یگ اھپ رک کت سکے ہت ن بن نو رب نبی... کلی
 اب درکراکلا ےن ان طور انے ناج ےل ہفوکعپ ےک تسلکے ںویقاس

 وک لا ےدبیا کلان کن اورم ویک یک یت لوق کہ و رہ
 روا دار د ھر م شرک یو یب نبا ایکر واہ ری ورمضان ل ان مس

 گر برف e E مالا ر نوع نباتی



 لوارصح میا لب یک نور رج
 راس ۳ ےب اب فن نت هک گچ نقل کت کاب ایک گاه بلک نام

 ےڑڑپکہ ایس ے ےک رامظنا ےک تیا اعتیاد یا رولت 5 بتنی نارود یا

 ہرازفرکںویمد آن یح ےن دیو یا یا دتا نب نص یدرکغ ور شی ٹوک سرپ نیا ےن ںوگولےک ہہر لقب درکدیقےےکارک

 روم روک ےک ری ہا ب ےک کر ےھت ھتاس ےک عناوج ےک ںیگول نا خمیر نر بو نرو لر فرش دپ کس يمادلاعس

 گمان هک مجرب دد گل روال کی ام یئاعم ےس ںوکول ناروا درک رویا

 یکی رخ دیشب نیو له تن ندای من لک ام وبا ےس فرط یکن ات نارود کا... : رر رولا

 ای ناس کج تا ےن ایکو ےک ےس نکے کارنر تمن کلام

 ہچ ما اھ نام فاکن وھی او تن نوا در کر قو با اب سا اسی اتچ ےس ورکر رر کے ماوکی سکے سیب نادنامن ناوو
 ارب ں ود مس یم کج حتوسوکی ئاھب تا شرکا اوج لی تل نت تقابل پکس فدا اقا

 ما اہ تخت ی ابن ےن بتن ن تن انچ ددم این اوکت را زو یکی اے ی ع اتتا واو رک ع العا یک ا حت مس ےک فتح بسم

 ۱ ایل تطافت لاک بتنی رشت مجاور لا ےس

 بس ماش لر دک ےک رج ےس د جیا ماش لیا مک نی یادو ےک سا :گگ ییہ ر یمن ئاروا کام

 و 9 ۰ مآ ےک تگ رر اک ہک کوب ےک

 4 یر لوم ی لات تدش تان کت ار درک کل کے ان یکے یک و ہاود دعا نک نس ےس یا سه نم کا

 ےک ہں ن م اقا سان نت نزن نفس سا لئادع ےک سا ییا ال واچ نرو وخ

 لپ بوم پا پدر کد مئی وب یک کک ف قو اب اےک مم ںیمہلجدامساو لیا رکا یخ انچ ادرک ایپ فرط یک اج دوکن ا ےن ںویھتاس

 ساک دے رووا ایکر ب کیو ی ب س نوف کان ست جی م شال کی ار مٹ م کک ٠ ےس قافتاکا تپ ر آباد فرط

 کل ھا درک اج ںیم ش ےناطساو لئ کا درکل مد داب ود اکو ز سار طساو شئارک 7س یم وج انہ ےہ یک کس لا شلیک اوہ فاش

 جوک یے رنگی ےس تم سش کے ریصقم سا اوقات و هالو اروا ات وی وتو خورشت از سه شورا

 کیتی اپ ہہ سی 2 ےک رر و و وہ

 ے اروا اا حس گنج یک غلط یب ےن ہما ےک انچ اتر کے اج ےب ےک نادر مر اں ناپ ےک و رب نیا ےن یب سواد ب لک

 دان اور کس نر زالو صاف لا سنا ۓئاو ںیم کن نئاردیمتاس ےک و ری نج تے

 کپ آں یم سی اب شاد پک ول پے ی بلا نت شرکت حلب گاز ور یا یی

 کد هر تا دخت مبتلا لوک رج نکا ےک اغ ر توا یورک ر ف ات نت باوج سن راک ولرگت رج

 7 اش نا مکس های سم رب نا نامش ایی نب دز اسدی سس کد ال یک ار ہکاو مایئاوکاروا

 ےک ےن رک کیک سارک یف ےک < نیتی رنک را

 کت ند یش اچ ےس ااف س ساع ساد ریہ نہایت انچ ےس رک وختو ری ناوک ساب اساس کس ارث ن امان ہت کیا کا را

 چ دے د کس سس افسردہ رکن اور سی تصدخ یک ارس اے رغ لا اید جن کل اند ہیع ککںاہی اہ راترگوروخم
 تسار بج ہکاھکپ ےسا ےن مس بارک رےہ اکے یا ےس ات ر کل ناس

 ہر؟نئادعب ےک مانع لی ان ںیم رک ار پسر وا تسرد وواو رکن سیم ہتسار سٹ ےن میک ئارواولاڈ زۆ اتے اج آر لوکس

۳ 



 ۳ . نورظنیر

 ا تب ےس ما تاب ایک لس ےس بارا وہ ےس بجا یک ےس رشات ےک لورا نار کا

 رضاح وو ری ترس نا رسوب او ارب سو ےک اسارت تو لا اتم
 اچ نا نپار کوہ تصشرد رب۹ نئادعب شاپ ات ایروان کتبر صرف

 1 جات آے ناپ ن آکا د ریہ یا ی اپ ےک با دسر ودر لکت دب کیا“ گر ترک اقم
 رو اھت اترکاپ آئ فرق گپ رکنلرکں وج نل ریپ وہ نقروا ںوراوسو اپ راک ید اد نقی روا

 می کا کی تک کارد 7ںیم بی فار فن با ےہ یراج یکصدب تقو
 : رب سئاوکں افس ےھت ےتاج یٹد آنی تام ار آسا سما
 IE EES یت اے لر ا اھت اک ہو ووکس سال سما دیار بار
 اوہ ےھت اس ےک و ریت نہ اوج وا رضوي ادرس لس رفا ےک ییا ڈک کل اکے ض راہ اوج اگں ورکر وماموکں وگوا ییا ںی

 م نب ادرس کس لمس لو آی گراد بجا داھٹب سیم ےنوکک یا ےک ناکموکں ویو اس یلاسارخفوس کیا ےن یب: ناروا ۱
 نو فتو نارا دس ھام مک سر ای ےزاورد ےک ےترام الاراد ےھت لیس
 نایت ےک وار فاو یاشار زا رضا توس و , 2

 جن جا ںیہ ےل لاب ے املا تیب گولم ہک کاج سد رياست ما او لو رسما ا
 اره فرط کی واذ روا املا تی بلد کوے ر اینک لو روا ےب د لوھحے  زاورد ےک ما تی ےن بجاع
 کر ارور کار وت بج ام ےس ی اچ راولی سا ےن PE et آے بجا اچ ےک باہ کریک

rجد پسرا مس بسوی درود یبہ نیاز رخ يا ڈرا پور یا اکں ومالفدار  
 ۳ ما رکن ال کن نداد زدی ن آب دلاخ شا نب کیم ادب نیب مگه کل ا
 شش لرزاند سامی لک ۲سا ےن حافس نیک ر ناما ےن رتبو لس ب ہلاخرواایگ

 ` ایگ رپ ںییدداایگا دے دیاگ
 او ر ذس ناف لاو توت الف کو باج ںیہ ےک آن ایم تاعقاو »د مپ ےس کا: لیلا
 ۲ )ںی ماع ھر یا تانس قد لا یر یک ےس او فست اچ يا لا کت اپلا ذس لو

 یکس زی یک رس فرار لای اچ یمشاپ نی مر افسدهب کس لامپ
 ںی ناش ن یاش ےس راہ کیپ درک مک بس نداد رد اکسس یک ب لطو روش کیک یک
 ونوس بت درامد کس تا گرو سل چ
 تم افسر لس سس بوی ٹر ا نب ارم ےن مس ذا و ایک اما ےن ج اس: ید رک وس اوج ید تزل ایک
 یم تمرض یک اغسل ی ایا ےاروا رج ےک وہ اوف ے لکو با نک وار ییا کیدلو رکن العا سراسر افم لس

 رد | ےن رارم ےگ یل ڑی سروش ٰا نب ارم یم ےتت اد کاھتاہ رآف رط یکے ناکھٹ نی اوکغ اہ اتل ات تار کرو روا
 ےن یک یئاھچب ےم حافس اھ ڑ ندا الاڈرام وک ا ےن یگداخ یک روش نوک اچ سکس ساب گل کس مر موس لا

 ترو ےس بقل ےک ی انا موم بلاک رک و ایی درو سا اه مزاج

 نیل داف لو رپ

oسفر جاسوس نوت شب  



 !ےک سا یر[ لک اساس اپ ساک طب 9 اکشن ی نامل

 ورک ےک کشا نم پیروی درا گ ےک سا یدعب ےک نادچد ید رک و ورک یک

 _-ایگی اما ےن تمضا نم انا

 ےۓارپد واوسو ہفوکے یا تنو ی اڑ یوم ی علاقه اتو کئ اف تو سج 5 و جرافس

 ي 2 نا کھ تب روگ اھ روا کز ابتک کل درنھمے داوسوفوکوکں ادب ےک سنارھچپ ایک رقم
 رہکن تار پکن مین روا لس امید او لا تم نک شا ریہ دید لوما ےے ارحب ےک لاقت اےک داد شم ای ررقم
 ےک کل ورحم ا س ھا نی و 6 صبوکی ھم ینیش نب نایفس * شیر اوس ۳ یلامتشز کت یاخع یرندوکی کن کوک دلا
 اہ کیا کک از درک سو اکنون دراکرواای دانہ رروکوکی گنج نامیلساچپ ےنپا ےک ا ےئایج
 وک رب نب دام دا ےئل انب رو "کل ابجو 0 /۶ھس 7 اک ماش ینہ ادب ا سود اکہ اوہا ین لہ“

 لواص ماجر زن rz نور نمار

 ی تا( راک )جن د

 2 لنا رک سرم یوم نسب رافوکی نب ر کاب ےک اے اف :ی نم یک کوا تعشا نب

 ےک یک یں یم تحفا ھی انچا ایگ تل اف رکن فوت باج یکم وبا تحفا نر لپ سه
 رک لاس اے ارگ AI وو یک والم ےس رھی جک ساید مکس مکا ےک کا کر پایی و س

 او دا ین اگے اج سی شریک دی منکر کلاس لاشه دیکک حل یھ

 ۔ایکار وہ وکف لع سا ےن یہی انچ اگے ے ا او یبک

 نیب لوکل وصی وار س سر او وکی انب لاس ایپ جا ےن عافسرد حب ےک فحشا نہر :لوص یب روا ین ب لم كا

 نیت لای رک ضمن عرف سهم فر سلب گام ارام کا اکی روااید لایفوکل وصی ھے ن لام ل اار یک
 7 وو یر رد لیحرواایکم ایق لی ترامارعت برق رس عیار و a اینو دار اراک جم
 _ ےک وراتب ےن راگ ج بم ےک بم ےس ل غ کتل دب یٹوہادپ یبرب تے ی ارال سیم لیا یورک اں ویر راب ےک نا

 یگےۓ اج کد نوک لی ںیم دیس حی اچ شوج کای دارک ن اطعارک کد گروپ ےن یک .... ماعم لوم ی عاب
 اپرا ےک معما شک امر ۲گول ویمدآرپ ںوزاورد ےک دیس ما دو شو فرط یک جسم اج رکن یب کول
 نا ےس وہ ایت رپ گنج ج ےس یک ل وگو ناد ادنی روا هک لو رازهای بیر راک اھت اتا اہک جدال وکار
 “پا یئاھب ےک نج یئزاو یکن در یک ون ایم ناکےک یب کوہ تارے سزاشو کنج هک اگر

 لان یک ای ورگ کام نوک ګز ورن ور اچ اچ ےب درکل روا شتر کدے مے وہ کلش

 دکل لوران یورک ورش ادا تسد فک تیک ےس ںی تس یارو چ مرنا او مرزا ا

 _ ےک ےک قد

 گول ورا در کدر اےک سنا سی ول کراس شک کد یک نخ 2 ف کیم ی
 لوس, يک وہ ںی مو کلا وے یر کک یل ےن ترو یا عطار وراد.

 ںی ب اوج یئوکاکس ا ےن یر ھم ںیہ ےک ان قو لو حس لاو ناسا نمک لر مایک وہ ںی الوا ےک ایتپ ےک ا

 فنگ ےاھگیداح نم نایغس یم ںوف ۵ ۳ ۳7ف علا رمی...



 دل ہرامچ رنج ۳۸ و

 ین ا رک بن 1 و ا نو es کک
 ناور باج یک( نورا ف فار طا) یتا ناکام یاران سارا نش لازم رک

 یا کیا آے یش رکو رص یو اہک
 نا

 ترک تار ناشر ورک اروس سیم راولد یکہ ان رش ےک کشا ےس ناوک ین
eرو دوم 0 ارس  

 لری نم ش

 و مت ےن ناررلاریھھ نو درد 0

 رب ار عقد - الا دل تییس ویا کس لاری زی نج یے نابض نب یار

 کتک اےک ساروا یک ؟ هافب فالخےک ملا اےس کر نہ یی ئل ام یا تفکرات

 دادو یش تاور ےس ےک کج ےس کیر ناکا اص ند ایز ےن مکا ےک وہ تاپ ےک یا گیا یز
 شوق یار کیہ لکو شراب لب ی یاسر بل سم نج دلا داد وا لا یا. ایگ کیر

 حب هرصاص- تم کیت پچ کم یک یارک رص اکی لق یارک تسلوکن ا ےن ادوار ایک بات ےس ںون اہ دایک پ چ

 اد کاپ ےک مکا تیس میل اوان ایا ںی اں وان کے ئاردا یک لس دفاع نوت

 دارباے ناتداشداپ ےن دیش اکو ما دابوداغر فریش )لاس یا :گدیشکیک شا ش:اشروا دیش ا

 ے لق یاش ہاشواہ ہک کں اہی ا ا کا یورک ا ا ےن نج ماشدا ناچ یل رب لط

 کیدایرز ےن سا وت جن مک را کز اوچ ٹیپ پ ےس موق یک لا بہن روا یک مت عام یر شی کے کل ناشر را یار لک

 دعب ےک کل یر نوخ کیا چ روا یوم ٹی ٹیپ زار ےس نا اگ اص نم زایدرکہناور ےل ےک ےن رکا هنگام

 فقه ام نیم کوو ےس وج یاب ایر کارگر ںی اایدرکل ےن ںوناملسوکں ویمر آر سی بیری وہی ایم کنونی

 ما ا

 اوم ا ناب مرد

 ےک افسری تب مت لاس پرو وان کیک اسارتوج سم اا نہ م اتام ور شرو داکار :تواخب کم ماہ

 ایدرکٹاور ےن مک نج ےس مانو مامی ےک ےن تافس ار فر هم ارایه ادآپور بیا

 مد یک زوم زار وا یک اپ رک کیک سے کج نادیہ ماہ روا ےگ کر یا ی رش 2 کما چای اب

 ۔ایگ آں یئاو ےک ر کب قت

 ںویرآ ٤ نادناماکنا راد لمس ناف اہ گے س فرط یک یماطم تا ماتم س لا :یکافس یکعزاخ

 نا ےن مزا ےس م ساپ ےس نا یک اہ اک اسب دیشی ک ایکن ایب ےن ںوگول اھت یش ےس یھچ اد روا برا او ءازعاےک نا ںیم سٹی سی ادعت یک

 لا ےن مزاغ ای کور تار کیاروا اھت ایآے ک کل شاح تزاجحا شاپ ےردامہ ہداید باوج ےن ںوکول نا ایکم ولعم لاح اک ریمپ وکں ووا



۳ 

 7 مانے ھوت آوای :ایارڈوکں ول
 و زروا ےک کاپ ےک امشب روم تک ا بسد انچ مایا تفت لا مک
 ایر لس اکسید کش کاسه مزاغ دا الچ اپ

 و بکر ی. یاد ہلصیف اک کس مزاخ
LC ELکک  

 ہراحر ےک روا یم سنا 11 بسم ناجا گڈ 2 یا یوگ
 هاو ام زان کے یلایخارامہاگ ےل با واک ساواپآ وتو گہ بایصاکرگاوا ار لا ای

TTاہ گا اف دیر  

 ا E ترک جات وہ ارپ ایت

 یا کت کیا یکد در ارس ینہ رک نا لکا رکو ماف ےس اے م زا کر کم ذاف ےس ناچ

 ےس نواں ولھک ےک ورت چاذ لود اےس ممے ک مم مزار خال اپ ےت ےئ آت بلاط رپ ےرسود ییا نقل زیکر وہ اپ تام

 تاک کل ورا یورک ورش انچ ںیم ںو رک وف یر رک کن ےک لا

 سراوان یاروا یر ناچ وے د ملوک یبا ےن مزار توا ےک وہ لا وخش ےن اھ کہ آے ےک ےہ ا ای عاد

 وناس ےس یاب د اب هس نافس شت تفالق اراد ےن نامیلسروا تور سا بک نایک نا ماف ےگ ورک از

 قوت تمدن سارا

 2 هشدار ل ا ےن می را نی لا خد ادویا لاس یمادعب ےک سا

 نامے ا یب ہر یاب ےک ےن و نی 1
 خس اپ ےک ملس ولا یم قر حکو اھکید ن یھب ن
 اندا تے بہ وج ہی وم دروو ای لاو

 -اھ ایا چ ئئاودر مرگ

 بیر روضه ۲ تان :تواذب رس

 ےک رو اوہ لب اھت ارد فک درر رشا نن ل: بتی ے دہ ا اک یک اروا د مس ساوک

 لیوا /ن ناف یم ہی دنسوج ےن رزوگےک روصنمای گرم ےس تدش یک ایپ ںیم نار رو اایگک ا اب رکا ای

 ایزو تیبحباساو

 ہناور ےس ورم ےس ےک ےک رکج ےس یا مک باک و شارو ےن اص نب دیزل دال ر و

 لما یا ےک یر تلا روج یک لک آکا

E ایت نور رپ اس 



 لواصت مرا لج ۳ نورلغنا جرات

 ناقلاطے سیا دن یں 7ے ے اس در تسد ک امر نره مرند

 سای ممه نرود ای کنج نوکر عز نیل اچ ےن یس انچابدرکروصام رپ بق اھتےکر صن نینانوکن ام نب بیل
 تی نر وس 2م قوم تصرف رک ام اص ے اخو اھت یک یواز آن اماں اہس دیتا
 لالا رنچ ےک د e درکدیق شتر مکس دهید کت در
 رک سا ےن ناقجدر ایک ب نجس یم ھگےک ناقجد کیار کر یکدم لا سارہ ینا ھت سو: فرش یاد میک اج ےج
 ن کوہ حر اف ھت فورم ش یم مہ یکن اثلاط ںونو نادونادوازوا ید 2 ازم اپع مداد

 نو سقم دل قتل کس ار ورک ور فرط کم ابو اپا نیب کیدای آں کاو
 ےک مرارا ی رک قر کا ونچ وکی دادید جیپ کدهای و نم سبھ رم سنے یک
 تا لورم ےس ارا مک لاعب ےک لای درک روک ادواےڑپ ٹوٹ یرکنشاپ س را یک ےک دچاپ اید رکا رے ریقدعب

 ےدناز نب ہکویک یک کب لطت زاجا یک ن ےئل ےک یگئادا یک قے اغ ےن مکا شی حالی اوا
 شی ۷ یک مس کدے د ت زا یکے آتاہے کک و اپ ےس تراس اھت اون 0 اس ارروک
 ٤ ۱ں کر شل ی ]۱ ید ےد تزاجا یکن فو بی فسا اه ہرطخ اناج یتا جج ےس یش جر نوا

 ۱ ےس رد ایشو لوچ روا وھچپ جم ےر ماقوکباساو لا واو+ن اوراس ےک عج ار ھم انچ الہ ںیہ یل اکرسر یر
 راب ا و تی روا یک وا لات امر رس با تقدیر
 دم را لیبر وا ید دتزاچا یک وس مکس تساور روا یک رک مودا سس د ےس اغ اوم لاو ںی

 ےس ی روا کلفت زا یک تسمه خاور سیار ادرک رھ مر یماوکم ت یت اوہ اک
 ےرراہت کور ن ریما یک ا مت یم تلاع یک اوہ ےہ رکنا تزاجا کے باردا ےس اکے ریا ودارااک ی اروا ےہ یٹےم دتزاجا
 ۱ ی انبار فش اب لا لوید زاجا کروم فکر ۓاجابانہ مما ےسا ےوہ ےتدہ

 ےیل تھیم یر ادب ےنپاروا ےنپا یش ناسارخوک وبا غا فست ناز سم یر لپ سنا سا ریل ارور با
 رضا تمدن حا رفعت وا ترم سا بد یر تتلو ی ایروان سام دارو ات

 - ولارواا لم تمام سری د تزاجاےنعئافس کب عت اج یکے رک وک اےک رک ٹیپ تیا لا یک

 اروم مگر اتم نا روا ےک ےک تاسوعا مک یاد فٹ یبا وف ای کود ےس م اک ارج
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 »۵۸ 6 ها۳۷ تفالخیر وصف
 ےک کرب ود اھت ای لانب تفانارادوک اروا )لھت ایگ رابشا ےس ہربت عافس سابتلاوبا سیر لاس جم کما یت تر وا

 سا یر لات( ره ملی اچ ) 2 7 دا لا شتر مت کب ج ٹو لم ای زرسب کما
 ر ا ایپ ےس تو ےن لایا ہہم ایا ایکن ڈر اپتا ے اروا اعام اجا لس

 اپ ےک یم ےک رک ترم ےس لور ہم یک ت یم 0 2 لو وک زم نیب یب ےک رفعت

 ےس توک کا ( یم ماماو افر ات )اھت اوہ اپ ویژن مو ما بس لا یاب نکن کنن لار کر وا رخ.
 _ ی رک لاطم اک ۳۰۴:۳ بصذللا عج ورمرو ۵۳:۹ فیر یاں یم ےراپ



 لوادصح۔....مراھچ لج . ۳ نورظنبا ترا

 وک ا یگد دا سئادوا یک ت مجیب ےس ںوگول ےن یوم نکس فر یرف وات لتررفوباتتقو لا و+تاذو کر افس تو لار .

 نو ار انار و پور ی یخ دار اوخلک پا ےس یا اورم د صدمے ےس ےس ےک واح یاو لاکو الا

 درطخ جب ےس ش ےک یک نب ہلدی با ےس ںی ور طخ ےس یک ردوا ےک الوب کوہ بطعاقن ےس مسا یرگوہ نوے ر وارتا بج ا ت ڑب
 رادربئاب یهو روان سوسک یناسارخے وفا جک نرو لو ینا نل ےک سا یم ایک مکی بے روم و
 ورک وا لود روا کت سجی ےن نب هام روم ادب کس نا کل کس بیر یاب لمس ال

 1 نادر قسم ایم کت فرا تفت یبا ےس کروا یک یی مق کت وم یکح اغسوکی جم لسوئا لیپ کے س اناج ایکن ای
 ۱ اھت اپ د بح اک ت فالف تج دعا

 رنگ وصول منا اف یوم بل یک اھا ےس اوراق ور وصال ۳ے
 ۱ دی کرک کت فالف رولت وصف

 امار اشرف رافس تست آش تفالراپرد کم طبس تافو ک انس لار... تواطب کنترلر
 یکن افساخاک یوم نب یک[ نی ئوہ سینا صاح یلایم اکی کمی یھپیس کیتی ھبا ںیئارو ایپ کولد ود ہیفر فرات ابد فرط کک اص وتا

 ےک رک شوکں وک ےک ی ہفوادب اھت اھککم انہ ےن افسر کا جیپ ںیم ےراپ ےک یوم کب یک کدہ یو تیب گر وصف ؛تسافو

 افسر یا ا یگ ےس ےناج ےن ںویئاھب ےک سا وف اھت ایکو دارااک یک کشا فرط یکن ار ےن اف تقو ٹری اہ الددای ہعقادووروااھڑ ا

 فان امن اقا اما سی ڑی اکم ےک نار ےن اکے ره اوس تو سا اگوہ دہک یوا رم یدک ےس اہ رپ ما یک وجات اہک

 رو ربط مگ ںیم نج یک کت جیم یکی نب ہللادع ےن بس نان اچ کد اویل که نت ںورادرسروا ہوالع ےک ارور
 نت چرديلرلوره ام مگ لر ارت نره ته یاشار ف ورکو روو ےک یب ماش ناسا

 ےک کر رتب لع یادو طب دیعروا الا ڈک وداد ھت ی دب ییا ےس ںی نارکوہ فان ےہ ناہارق ی٣ا ارور هرصامب ار ےک ہر اھ کت د

 لوھکارد ںی ےس ار ےن ہیر کورکی رک اوج هل اروم کس بروم نرفزوج درگ ناور بعدا ییا

 ۔ایگالچ فرطیکق ارکےک ےناج بلعےتاججوایلھڑپ رک

 روم ذرات تس کنار درک لاو رس روصت# او رفا. :یگاور فالف ےک شارپ مکا

 دلا ےن یکن باد ع اھت یئا:خ مشت نب کیا اپ شا ترق امن ملت رایت شا تسنیم تنی

 0 اوج ھتاس ےک ںوگول ناوکر گن ب لئاقتمرکن یخ یم آی کلم
 رو ۹ٰ ص ولوو سا ےک کل کل اتم یہ تھ ڑہ طوخ ےن نات اد رکن اور( قر )ساپ ےک یارب نک نان

 الا ڈ راہ کوا ں وکر ں وود ےک یت تم ے یا تقوی اوم ت

 رئپاچ ادرک اور ےئل ےک ےنیدکوھد شاپ ےک ین ادب ٥رکولب ےس نایاب رذ وکل وس نبی هاچ کس مس اد روتر

 رہ ناجا مدح ےریمکں یہ تا رفودرکےج انس ےس اف ےس مک ایک اظ رک کاپ ےس یکن ہک لوس نب

 نھی دی دربند رمان اکنون رسوب حرف تل مسواک سیا

 یلرکم ایچ رومرکووھکق دنخرواایکمایقر کس یم نجس ےس نرم ےن یکن ادب ےک ساوتواداک ب تاک و کاک می باج ےہ لوص

 وار آۓ روگ نم نصف سر وسلب - لاک ت وار ےس او تیس وانا مسا نارود سا ولو رکا

 -ۓ اج ٹوچگن اج دورے کیا یکے س لی لوڈودرکا اه شال فاکس تا اپ اے روھ...



 لواص مهیج .r نورظی یر
 بمان را کت اقالم یم ہے مک ےس ہت ن نین انچا یھ ماکس
 ربت ماش ییا ر ںیہ ج ےس کروا کو مقوا دا از مارک ما کا ر۶ اےس

 ےس بضخ ےک ماس اول ایعاو لیا ےنپا مہک ےل ماظوارھچ ےرامج پآب ااہکےس ین ہللا 1ع ےن ںوہنا ےھت ہارمہ ےک یل نب
 نا اس سان نا ارس دوم وک مہ ہورواے ا آہ سقم تام درک پاھچمت ہبوکں وگو لانا ےن یگانہ ادب سیما ا
 ویک الا یکس وکی کن ار اجمالی ار دایدرک وا طم اشرت اےک ماش یا ےس یکی شارب کوترو کم
 ندارم کج تم تماس لا آپ طاق ساق له ات اما نسل

 شنت رار پک لوراوسروا ترس وس نج بیبر مل یب راک نم نام يا ےک رک مک اروا ےس شال
 سیلاب ی ال نیت یئوکر میجر یٹوہ یئاڑا کت وی اھت یز نب مزار مع مباشر ییا
 . ریل مت ترچ روم ےنپاروااکس لرد بات یک کم ایدرکرلمتےس توق مس افسوس

 ر نوک کارو برا کم دید را سينما کن :تسلگاتبا یر وبا
 او جو سمیرا وب مت مت بیت یر دات ںی ورک تورپوو ذره سا

 ۲ ا دوم شر یا مک نادم ےک لسی: ید تا اے ایام ایل ےک ملا ےن یدانم ےک ملت
 نور مشق ںوہاپ ےرسہد فرط یا وتاترک ارحااک ی روک یک ا اروا تخ اج کف رطط نج اھت رکا یر یئا رکی
 روا آن "نو کن بج ےس وہ فورم یم ےل ان سؤکت وقلوب ای ئاردا ےک آل زیاد بس ےک بس درک ایم ڑود ییا ےن لودصاق نام رد ےک

 یی یب کوب تہب یک ع نیرو گرگ اراک اڑے را ی
e 912زو وں ویو ر ئچ ےک ن کس یم ہنریمروا ےن ںیم ہرے ی وک طق: نک ن اردد ےک کج ےس میا  

 هر« ۱ ی

 ماشين چیدمان ره ماش لئارکل اھتاسےک ہنہیموکبلق ارے مک با ےس آج مہم ےس ےک تس وقرا باقم جس
 قر 6 رس در نا ملا دکل + تب الام نا دل )رے ڑوھکے چپ ےک نا ےن ورا مکرر

 ےک و ٹن اد سا کا ار ۳ کت سات ایج ب کے ناچ تی اند ناک رش کب نادیہ ید نسر اہک

 انب یھب قر نیا ےئ وے رک یہ فرط یک ار کس الت اک ب اوج رھی روا ےس فرط کار را میس لک امد یار جو
 فرخ ثریا وا اه 2727 رک کم اخ ںا رو فملس رو ای کک یب رک یب ناچ هام < پآ کل اوہ
 ورکس ترانو یگوکں وی کشید نادعب ےک تسلشوکں وگوروا ید لس تمر کر ومت

 نما یخ انچ یک لعن ہا ےن یون یو اگر کش اب لنت راد :م انا اک تار بگر وار مار ہک
 ےک سو و رھا 220 ہہ دوہچکک تں ابی اھت یکم ایق م ناصر ےن دمار ہک کں یہ یب ضخننروا یی ناما

 مان ترا اپ عروس بیبر لا ڈ ںایڑیب رقم رسل ادب کن یارو ات ناصر امت ایکن اوراس
 روت اسکلت اھا ایپ فرم بد مقر اپ نم اچ شوره ےن للادبع یئاب ادرک روکا
 _ایگھہہٹاورراپنا تن الف ارادی رواابکب لط

 تاب ے ڑب ےس لایض ےک یم ان کیک شب غررفس ےن ا وو نلا ایگ ماسک مملو نت رس < وب
 انا ھوں وو وا ےہ دے ٹوک ونجرب ےن لا ای آ تا ےک کواس نوا س ےک دول رواایکمناظت اک یئاپ ء ےۓاودک یونکےت ےک م اک ایم



 لوارصح مراچ رج ۳۳ نورلغسا یر

 خاکے یز حت اپ ےک ر ومار ۓںیہ یتا خ یک ںافسوکی ایپ دوا ات ایگ ےب ےک آے رب و مدار ےک ےنوہ ساک

 بای ب مپ راس یا اور ضم ڈا ایکر اھم ااکس ا اروا اتوا فرط یکی اے سا یجہنروا ید سن ارکراپم کت فلز یک

 ر یورک ںیم تس اوخرو یک یل تی رکالب وکی ؤم نج ینا الھکل گی رک مارک یک شاد شع کت فالف ییہ ملک زیا بای ریکارڈ

 ۱ایج ںیم تف الضر تس ایت اسم ان دبع ناف کا ییجر وصح رار وایو ب اوج رایان کوسن

 درو اکیا جلب د توک ا ےن اا پیکر مایوس بای مک یا فر وس ای در گن العا اک توان

 ہال نیک ای یھ 7ب ےس تاب سام سار گایہن اور رم تسر ف کت ملاک ب یوا مدان ےس ےل وص ایر کع ش

 رب لب ایکس رای وصنار ی ,لورگت یخ یم باہم اولا کے نیم« سد نهان ول یک ں وکو ام

 زور یورو نکن اپ یکب صحن رک ڑی کرم ا

 یکم اش ورم ےن الچش ناسا رخ سز با کے س فوق ی اولی الط! کت اقا ناور وصخ :بابساےک یس یکرھل ذا
 هنری روستا رک ےک ےک ناما رت ےس ویب لب ترا عود چپ ےک مرکی کز روگ

 رار واک ورک ع اطا کپ آس ی ددد یک زیکر اخر ےک کاکا ےس یر ضام ےن مسو یا ھ رک ولبوکرلس ہی ارواایدرک وک رط یکن ئادم ےس

 یکم اوایل لار نا روت کرک من اک الخ عف کپ آس یم اگ ںیہ ارگ تاب رواایکپ آ اوسےےک سا

 لدہ ت الایخ ےک سارواوہ ایپ تسناوموکم سلا رکےس وف سا اھت کا ہیپے یر ذ ےک یوم نب ییا خر: یکن رہا ید

 اذا ءارزو ال نوکیام فونا نا ناملس لآ كولم یدرت انک دقو هنم هللا مرکم هلا اودع هلل اطم ربکا نینمؤملا ریمالا قلج مل اذھ اوھو

 اهنراقي ثيح ديعب نماهنلا ريغ ةعاطلاو عمسلاب نويرع تيفو ام كل ءاف ولالا وصیرح كبرق نم نورقان نحدف ءاسهدلا تنکس
 صنب انمف كدھع نم تم ربا ام تقفن اھتد الا كسفن ىطعت نالولا تعيبا ناو كديبع نسح اك اناف كل اضرا ناف ةمالسلا

 کت یاد دیب یکن اساس لک ول کش ےہ وہ ایں بااغوکپ آے لاتا چ ی رد ب ند یو کہ اے کرد کپ آر اکیا.( 7)

 ےک ںی راتب یکرادافو ریپ ےس دم شوران 24 ایک وہ رفداسفد کب ج ےس یلوہ کان طخ ت لاح ود ےل ےک ںورمزوہکےہ یئگ

 ہہ ریپ مما کا پ آر ےک ںوہ ازت ےک تعاطا مورس یک چ ر ل ام لاش تازہ کپ ج ےس یترود ےک ںی ر ترکی اد افو کپ آد بج

 قو سم تے گ ںوہہن ںاہاوخےک یاس یدامہ ہک رش اےس ںی رکراگن اےس سا پآ اردا لود مالظ نامالف ےک پ آم ےک ںی اہ

 : ایکس مورخ سر وه دژ اےس شرف کے نب ناج یٹا

مهمنارج ةرثکا ةلودلا لج بارطضا نونمتی نيذلا مھکو لم ہشیشخلا ہآرزولا كىلوا ہتفص كتفص تسیلو كباتک تمسھف دق
 

 رمالا اذه ءابعا نم امب كح الطصاو كتحمانمو كمئاط یف تناف مهب كسقن تيوس ملق ةعامجلا ماظن راشتنا ىف مهنح ارامناف

 نكست ةلامر ٰیسوم نب ٰیسیع نینمؤملا ریما كیلا لمحو ةعاط ال اعمس كنم كتبجرا یتلا ہلیرشلا عم سیلو هب تناام یلع

قاو هدنعدك وا كتنب دسفی اباب دجی مل ناف كنيبو هناغزن نالعیشلا نیب لوحی نا هللا لاساو تعیضا نا اھیلا
 ىذلا باللا نم بر

 ارب ےن متو ساروا ےھت ساده کالج سو سا م اک اے مارا ےح رک ارب اک ولت رو ںیم یرادربنامرف

 دارو حس و شب لب سرد خاک کون را یراق وار الکی ر اطر ت ایا

 ےس اانا ڈان سٹ تیت کراہت ںی تسر یوکے تک ئا نیک ےس اجد لام ےک ںوہو د ےک کاروان اطیشرواے راہ ٹانک وہ اتا ےس اھت

 ےس الوپ ےس لا ادکلن آروم نجس رز



 لوا صح .....مرایچ رلج r نورلننتا رات
 وب لس شر اقای زا ید یک کت فاطخ عملی باج ےک ناک ومما ےن مساج نایب اک وکول سٹ 7
 ےہ رپ ےن یش با ےس اےس ایکد انگ اس هتک یکتا لمسی

 ١ےن سا اچ ایک اپ ےک ر وص بج ایگ نوک تور سم یگ ران یکروصن ےس مکس یا
 اکر یا اک ن وم اوم کس وپرکوہ دیت کول پ آہ کی کت ساوخردیپ ےس ںوکول ناروا اب اھکدطخ اکمل بارکا ول وم شاپ وج ناراد سرو
 اس روت روا درگ زن و ا ےھت ےس رک خم اکوج روا اتوہ سین اھچا ماجخا اکت واطب روا چس لر وہ فرحت تعاطا یک نوما
 ےہ وکد ہوا تقو ےک کاور ن ر وصیت یگ کے کزورورمر یو من درگز آ کر وع اخ اچ آ یاو ںیم تع اطا تاد ےک ن ریما
 ان ٣ ولا ے ی اراروا 9017 ٗاکت جاب تنمر وان کونے تقطال روا رٹ اس ملا
 وے ےرصود یوم اکے رت یکے ایام فرکاھکم حس نمو ھلایمادکانی درک تے آر ترد ی اھم اکیا درو
 یک سد تک قبر رام ط وف ی ئات ےس ہت یک گے راہ طوف ای ردو راکھ آھھ ےس رت دک د
 «ںوورک میل نک ں اہ رو ی ںولا ڈر کے شک ت اہک لوپ دک

 یواین فو تعاطا یر وضو ویو ے تجاجس تنمروا تقطالمد روید دانم تار کر وما ےن ر قوا
 1آ تم ںیم ںوناب یک ین کیا مے لوب م م کک ب چاتی وم ےس مت اہککو ٢ بطاق ےس مٹ نب کک ام ےن ملس اچ انچ ءیگد بیت یگ
 نر ۳ یکے ا ایک لطو روش ے ر اي کرک کم قدر لایک وه ااو
 مس کوم ماتم ب کے سد اد ڈی ات ناھ رد ےک ےس رد نا اکے ےک د ےسادیہ دایک اتا ےس ےناج یکاپ
 ۱ اید رگ اور یو ےک کد پک ساد کا ےس

 وہ رت ے صفو فوڈ رھ اک مکا روا ایک ورش انہ ایپ فا ب تک وعما ےن ریتولا تقو سا :یگاورد سا ےروصت یا
 لٹ لص ےک ساردااتاھکوگے تاج وب فرحتےےس مسا اھروسام ےس بئاج یکم لس اوج )وکن اسارخ گو ؤادوبا ےن ر وصنماہلیپ ےس سا ےن
 تدابو تشلا لر وما ےن سا ی لا یمنام ز یساروااھتایلزکل وقودر زدوکل ا ےن وادول« ایت ایک رعو اکۓ رد تراما یکن اسارخف تا
 راس طیف ار لاد یکم بایت درکادا اپ دیقشبا کب جاب تقو سا ساپ ےک مل اطخرب ےس یتافناھتاھکاھخ کیا ےل ےک نک ود ےس
 ےس اتو مولعم بسا نکی اھتایلر کو دارااکپاکے ناچ نامسارخ ےن سرچ رکا لوب ےک رک ب طا تے ا کپ ےس یکی او یک یبا ءایگ اھچچ بعد ہدایز
 ٠ے داتخاودایزرپ سا گرگ ںود کس ےک ےس رک لطۓ ار یم تصدخ یکن ومار اوک کا وبارک

 مارتا اچن ےن وصاروا ےس آے رک تلود نم اقوام کس مڑ بیر تشالخر اب رد ادب تقوی
 وک ت شواو آے یاب ترک ار رکود کر ته السا مدار هک هک مکی ی اب کر وار واوا ایام ےس تز
 مچ يک رپ ےک اپ ےک روصنمار کا چپ روي اپ ےک ملس ذی ارکٹ ول ایکو دال دت الو یکن سار
 یا ها کس راز نر کا بھت یم ناکام نب کک ب ںیم ناولعوکر کشا

 ظداح ایا یوں یک اوہ دہ لاش ہم ےس اد ها کس رب رک اےک ملسلاوکب یلاواا تنطلم ار زو ...:ر رس کد تنطلسلایزو
 ے طف ےن یا انچ ےس اج ےب سن ہرطخ ین اج کریم ےک یا ی جتا ردا تقودفیلخےس سب ۓاجآ نی ےس باہ کلاس ملسیا
 رواومےس ر وصنماے جبر زیره اچ اپ ےک مکس نا میک دی رکالب ےس سیم ںویئا اب ےک ساکت بیا کلا نی یک ےن ےس
 کوی انک یر شیھایکی ئاھب ے ری مق مم فٹ ا رکے ہ یب طر شری کےۓ اچ وہ لام کرارا تہ مٹ یم سا ارکش اف ےس سا یکرکس تی الو
 ے کوبا ےس ےک شا ے دعا نبوی آی تر اچ لاو ےےلاو ےن رکم اظ اک ایج ےتآےک سذ نیم وم ایما



 لواص .....مراچرلج ۳۵ نورظنتا ترا

 یکے ن کلی افس ےس ر وما ےک رکا عش ےس قاو سا ےاروا الم ںی ار سوم و با ضرب اچ رکن ام تاج یک ےن مک اقا
 ایگوہوداھقر دق سن رایکوہ سیتی لوک ی س اورد

 ر وص رضا نیرو اور من ورد کد ےک ملسو ا بی رق ےک فال ارآد یہ یی ....: کو روم را ر وص
 ےک کلم تز اا ےس یش غ کم ادارا کک اتر وعمار کوہ رام ںیم تاراپ رد ےن مکس ذرا ۓئ آے رل اتتا م باپ مس
 روزا لبر مت نہ ب یطوباروا اور نب بیعش ںیم تا ےک نار اچ وک یب نب نات ب جاع ےس اے 2071 الو لو
 سل نقاب نوا اولب مل دعب ےک سا انماڈ رک در لا لات تو یک ید تی کا دون
 رول تس سم ناملس ذا تقد سا ےس قافت )سین کے ین ہلادبع ایپ ےک ساوکملسولاوج ایکت فا رد لاع اک اول ون ےس ۳
 نیرو مکے مود شر ول لو واتس نشود یتناراو کلیک اس هست لپ
 ۱ نگر آب ترک خب کس شفا ےک اپ درو ا کند یو وا

 نم اقاد ی شیب ها مه قامت لوکس سمت ما لو ی یروصنم

 ۔ ںیہ ے انے مک راپ آکر مک کل ناطے ا ےک ی اس رند لس
 پ آروم کی سدت تاب یوا اہک ملا ؟ےھت تیر ںویکےک آے رم مقیم رسی کو کرہ ارب یک ام اھچ اہک وا

 ای یارو یکت وم یک افسوکم قت کب جاھتاود ےس ےن آل چئاو فرط کریم تاب یو لر تار صا ںوہ عرب ےٹنچ کیا

 لایخ ےک ےناج نٹ وکے لیپ ےس پآروا ناپ عولں وگولاہگے مکس وئا۔اتاج چاپ ےرامت یہا ات یی وہ ارت یی سما
 ےن ںیئادنوادخ ںیہ مس رقم کال کبری الوب کتور رر وع یکم قدروا وال ےس
 ؟ھت ےہ راج ںویکن اسارخ لیتری مسن اچ ورک تاج یر اکیا لا
 وجے ںاہکل اموداہکے تر وصعم:اگں ولرکیئاخےس پآےک ر۷کت رذعور ذمے ںاہورکاھتاہ راج نئاسارخ ےس فوت پ آہ اہک ما
 سیر وصل سا ےھ ڑب لاک ارواوہ تیزشکن ایک ایدرکر یشن یم ںویرکشپل ادود ےن لی کا د باوج ےن ملا ؟اھتایک یش ںی نارتےن مت
 ۳1 اکا وت ایک وا یک ںی یکے یل تتسع یس آ تیر راک تس مان سرم ان ال طول شیک لپ

 بس ایگب اتم ارراوشب ےن تن قت! ناسناوایسور یک تیوب را «تس باک ان نان ایسوس
 لن ویک یکن ب نامیلس ےن نا سدوخ یدرک خوشا یریچلےک بضفو انیخر چپ ےنر وصل تایید باوج ما.
 ےن سااید باوج ےن مکس اھتای یک رشت ماکس ا ھچک ہکب جات بیقناراھج ےرشام ز ساہدرو اھت اوخ ین تہکاراھج ہدرک وچ ایک
 ادرک لے اے یب ےل سا یھایکت فلا یر

 راک ایر یش ایکاھٹا لو ےک کت رقم داش پله نیر تست هجا وس. اک وا
 ساوا ئا وت اترو یوکے یک! ےہ ےک ناطیشاہکر کف ناڈ ےن صر سا ؟ںوہاب رارکس یم کت ت قو ساوج ےلص اک و راگ
 ۰ ۲ سازش مچ بوق ی تور یر اس رای

 کس نا ۓئاوس شیاج ہک کود کنریب ےن مکس لات انچ اھت اجاترکی ر بصغر ودر ت مروا ید ںیہ اوج کی انس مر
 رال یہ “نب نان ۓ آل کاےس ےدرپ نین ھت ناک او آی کں ویل: یکدا یلاتروا سید ںایلگوکل ا ےنر واتر لس

 ر وے رمن ےک ےک نے رہی ےک! نو ریما اہک رکے مک ایگ یک جاکر اوت مکا ےس نک یاب راول کیپ نادر
 ۔ےاھکٹیبارب ۹/٦٦۱ر طروا تم اناکس ارب ۵۳۱ یش ا نیا 0.



 نو تک

 د

eتی وشل وس 1  
 اے مے وا اروا ےک آں راو ےس یاش ےس ارم لہ یا ےک مبا ؤ اج ےچ ںیئاو کول تگ ںیہ ری تمدخ یکن مو ری
 ے وواو ملا گوہر ضاح ںیم تفالخراپ رد ےن یوم نہ یر عب ےک ی ےل مج دوا کیاوکن دارا کد لست وکں گول
 تا ےس سا شدید اگلے کالچر وصحماءاگڈ ےۓرکو رک اکسل ما مارا وا رک تند کنار
 ۔ےاپ دوسر فین یکت وم نیب طب یاهو لر ما ماکت

 1 ای سره اه سنا کت یش ی رفت وا یو نب یش

 مملو نج هر روھ ار چپ اد سیب اوج اک ل اوس سا ےن یکومش نب که ام تک اثتسوکب حاص یک مد وم یک ا

 او ےک ر وص ایر یے کر شابک روت ید ار لس سا نر یو روغ ات لس مو
 پیر ار سر صنم یک ےاج یکراش تفالخ کپ آے تت" ا نم یماےااھٹا لوب ےس ترس وج کی امامی بنا

 اس نیز کسب غبت ف وتر رنا اک لو ارم لو ےک یاب اءایکب طا بس شوت ماه سد ی

 و ےک رک رامشا فر یک شا کر )دزد فر« شل اتش ےس
 آے یارک کاکی یت ڈاک ےن رک رک ارم حا ےک ابیات ی قفس فسا فساد

 Ot 1توا ل عاد لا ےنپ اھت ات آی ج اپ ےک سا یاد ء ید تابام ےس جد یک ت اکر ب

 لو حر واقع وسواس وہ نی عن مندی ےک اےس اھ رک کے سا ےس ادص! ےک قا اھ آل اپ ےک

 ۔ ےس یھب تح ارو سیر یارو اوہر مدلل تہ ا شیپ سیٹ تعاطا یکن ملا رندر رم لای ۳
 اب سند سم تقی رشت عام کاج

 رک نو یا ےس فرط یک مملو باوک نم کک مروا ےن ر وص دے رسوو : روا یر آقرک رعنا

 ےن ملس با ناچ جیب کس کاور کودک ا اپ ےرامہود ںوہ ای آڑ وھپب ابساو لام انتج سی ی پے راہ

 و ft ہوا ےن لخ گو اپ رات فرطرمرگا کا یداھ سک اور تو مت کنارش

 ایتاذ لپ

 دن: لو

 هدارا کس نلاسارثروا اتو لوس دخ ےس وب تک کروم ار نوا ےس جد اے آش لو ےن شوک ال

 ریز یت تاسےک یااروا یگدناود شاپ ےک سار کوک رور تس روز شرک 7 رس ا یوم شاور فر یک نرو

 جیب اک راف کا یاب کس نادری ت

 یگ پر ٗتےےک صفا نام فاکر وادب ےک سااارکریرگگ فر

 داد در رے لعرتآلمانک سایفرو سروش

 ہروشماک اج نئاسار شور لس وک ا ےن ر وصنم اوہ رضاح ںیم تم کر وصار وب ےک ےک وہا رر اپ کس رو ارضا
 لام کت ی نم يا وروش کیو رس ار ات واک شف ربات مال یی » ۰

 روا ایہ ےس ےس د از سوک ار کک ب اوج ا راے ںی اھخ یواش ا کریم اک ورک رو ےس ۓے ورم ہ روش ںی ایک اب اک سم کور وخم

 اد کایہ روگ ل ھوم

 رھپ ےس ےن ےک توگد ےن یک ریز ب ناری ر شوب ین ےب ا د

 نت یت ای رر اقر وکس ا سی رک یکم اوج ےن رمز



 لباص ماچ دلج ۳ نورظن ی

 ورود بس ے روا ایپ مج

 ھ نوبل فوت ےک ی )0 0
 در هوا

 ای ورق ناار قف ار طا ےن( یو )۰ دیا زورن داس سنیے لوس کس یر :توافب یگ هدا

 نت ناو باپس و ریل گپ تساوی لوح هک الان وخ ےک موی گولی یک اتا یک لا ےن لابج لئارٹکا
 ںی اےک ہا قرا وتروگروا یا ثول ابابا لاک ولے وداع قید وی یر تنقو تا لاپ کس تنافس او لس
 22 رام یم ر لورم یاس ون لوہا زا اج ےنارکوک عکس یم کاھت اتر گی رہا ا اتوہہن شر ندرت جک ساری

 تس اوو ایس رک لے ارم اتتا ےن رار نب روہج آت ہون یک ار آف ص ناریم نان کیا نایمرد ےک ےس ر روا نادم: اید ورکر وما

 ہیر لگا سارا ناجا اج یم ناتسربط ےن دابتسزوا ایا لرکریقوکں وچ روا قوی اس ساب کس دادسرا ماسک
 یورک الطا یکہ او اور وصول اھت اپ ےک سای وج سرکه مزام یکس ناتسر طی کل ناتسرط
 ےل ےک یل کنتور صابر کاتر روک کیک خاو اک ب اہساو لام ےک دادس ےس نات رہو ےک ر وصخ

 7 مپ فریم ناتو رد

 تم یک یش وت سا یم سا اٹ داس اگ گا ا ےت رو مج حب ےک تسلی گدابتس .. :تواخب روم
 روصن ۸۷ی رکی گدنب عاق کب س ےس ر اق ره کتاب اط لکت یہ ییا ےن فوغ ےک ر وصحم بج واایک اد فال اراد

 زده الاغ یا فرط یکن ابفصارکر وجے ر ماقتمرکن ر و هک اد روک عشا نی اراک اپ وں ا ےن

 خلا ےڑلےس یر جی نزار لس نا سرت ایک راک ن اھا ےس وحب ےک یا لر فست ماتم
 تکه ار تایی اید جگر عروس اراک اروااپ ورک یک سست لوس لا لا نا رک امت سارو ہت

 نجس رک رد سیو یک زا ع_رضمطممر لج ٣٣۸ خان لاک تراجم ہوکں ا ھتایدربطخوج ےنر صفا. 0

 ادتبم ملسم ایا ںا قحلا ءایض یف مکیعس دعب لطابلا  ةحلظ یفوشمت الو ةيصعملا هتشح و یلا ةعاطلا سنا نم اوجرختال سانلا اهبا اب
 هملع ول ام داسفو هتريرس ثبخ نم.« انملعو هرهاظ نسح یلع هنطاب حبق جحرو اناطعا امص رثکا انب سانلا نم ذخاو««ابقعم هاساو

 هل قحلا انعمی ملو ةمذ « انحابا هتبوقع انل لها یتح هنمزرفحیو هلحبل اب ضقنی لاز امو الاهما یف «« اضغو هلتق یف انرذعل هیف انل مسنالا

 دشرلا یلع هّلذار كعاطا امک . هتعاطب هعفناف كعاطا نمف «« نامعنلل ىن ايندلا «« ةغلابلا لاقام نسحا امو هیف قحلا < اضما نم

 .« دمص یلع دصقت الو مولظلا یهنت . ةبقاعم هبقاعف كلاصع نمو

 اک سب کش ے واچ تم رکاب رب تم نااااپد فرط کو کیف هحس ساک تعاط گاو ام...( )
 نه سا ینا دب ےک سنو یت کام یاب ووا ما ےن تجمد یز ےس کا ےس لوول ےس اردادحتاسےک یئارب مانا اوہ تاس

 ns وت ناب الو ےن رکت عش یئوکں یم ے رپ ساوکس ارگ کج نگ ہو اک آے یا ےس یت داسفروا یاب تبےک سا مہ را یگ ب ا
 وه نو کارد اوج لا انت از ےس اوم تںاہیاب رترکن یو کم ذے امر کت یہ ربارب وو اترکت صا رپ ید ڈو تں وو نار

 یک اقوا اے رک ع اطا کراہت ج تاب ےس نارا لاین باشت شے رکی راپ نام روک اردا ۳
 روا ار ھم اط ےس سٹی کودازم ییاوکں ئاےر کارن یر اہ رج رواد رک اشر کشک ST ا

 ١ش لا قم تس اروا نار اروا: سک فاش ریو ںایاہکی کرم ا:ےک سرکار یا سا سض ۱ 9
 نسب نکس ۵۹/۲ بس لورم ادرس وری ناله لوم آجر رای دےد گنراکں ورادرکی لات یش ہریخو ایخدرم



 لوارص ... مراپچ رج : ۸ ۰ نور غنی رج

 یاھب ےنپاردا ےھت ےن ےل ہرصب رکا کت سلم ےس مکس ا ین یہشئادب کل چ ته پيدا پآ .یرافرگی یک بشار
 رقاد سا یاس ےک ناروا یگ نج ہشئادبع ای درکل وزعمےس ہرصب تموکوکن ایس ںی ل۳۹ ےنر وداع سام قاب کس نام
 را ور نکس لار والت اتریش ین کارو نامی سا عرالطا کارو هک یورو فا تس
 لی تالا مارغروا لوراورم کس یار وا شاد لا ناف ارد اس اس کاپ ےس ریمل اتوم اتت د ناما ادت
 شی نام کیلو ین ڈرا ہک ےک کف ورس ل لوب یب او ںوا نامہلسےنر وما ا:یگام تبزاجحا یا یر ضاح لی راب دو ےن ںوہمنا ۓئ وہ ضاعح

 ےن رہ اب رکوہ تصخر ےر دصحمای سوا نامیلسدحب ےک 1 ییڑنوھتب جای دید معا دريايي کش شرک تله.
 نل ےس نارگگے ٹول سا ر وصلا ار وفوو ذا یئکی درک های راز یکن اروا ےس ایک ورکر قوا ار هر ہندوجوموکی ٹن لیادبع

 ایگ د کن ااغ کاپ ےک مابا ن لادن روکش لوس ياري نی
 ۔ایدرکل اب سیا ےن دللامووادوبا

 ۳ وصال لا ےر یریق لسلسے دنام ز سا ین لادبع :لنئاسفالخےک ساروا یورھم یکی ھم

 ےک سارق روتر کوان اور صنم نیہ لا ےک لے اےک رکل یر جی وکی وم نب یل مج لی
 روت, ایگالچ فرط یک هستن دوشروا ای دید مک اکے اڈ رک ےک رکلاوہ ےک ساوکی ت ب ادب یت کپ تیر کسبه لوک

 تب یخ سر ابن س اکو لس کن شابک سود ایزی ) جاکر وا ےہ یت ےک ےس لج
 مگس رکی لطول ابتو ککے 7 ,- 2 ےک ساوکم یاو ےس 32 وتو ورک لر ار

 ںوگوادنچ تاب آں او ےک رک رر وا ب چ تان ایدایھچپ سم ناک ےےساردااھک کوا ٹن بہقادبع ےن یی بارم کز اید

 هم نر اچ ںی ہک ات رپ ےن رک یا یک نج ئار یئاھب ےک سارک ی اچول دک تیکت تس شو اپ ےک لوس اوک
 درگ کنند سه اه اس لو کر دا

 ےک مک پارک کا ےس ںی یک رع ےے یکی کب لطول نہ اریکسون. ماکت شزارس یکدوصصنم
 رز بها تس لا بذر وار ے ر ںیہ اوج اک ا یک کا د ںی شابک روشی لات درکل ا اطم

 اے ضد اين تلاوت کس سا هک سرکار ورق لر ساواک
 اگلا

 " ب زی زن یو رکن و اش ام اپ ےل ےک ےن رک وای رک اروا ی یے ی مے نواب وصلا

 رک اد بمب ماکت لقت اربع چنا ےن یلییباھتہصق یکی ناب ذکر ےک ےس ولت م لآ ےک یا گورو اھت اوبا ڑپ ںیم
 ںیہ دت یکن اوہ رک لک ہللاٹا لوب زکر اےس ر لیک پر ت

 ایدرکریق ںی ناکم کیا یھیوکب رق ا ےک ر ومت ایک ورک ضار کال تارے ر وا ہا انچ. .: توم یک ب ہٹلارہع
 مرکب ید کنتور کودک ایی ۱ یا را قدس واین ی

 ومد آکا تدان یاک اھت ی اق ےک لاوطعروا اتر اکو یم ےک مک با ےس اد ےس ر ےک اسارت گو :تواخب کی رناور
 و ارے ںیم سا نر وص لرل لوط شی داوم مے لتا بت رواء یر وع ے ہناش لیوا سیم کیپ نم نا نود

 داغ یقرواذج_ لس رانا ںیہ ےس راج ےل و زانج ہکایوگوک نک یار کوہ بسر جن اچ اپ لاعتشاسشادک وکرل قی ورکر قو آں ویو آ

 ارادو ےس نانی لرب ےک سا ال لاکو ویت روا کن رندر اید کی دنا اخیر رج سورس

 روانی ور



 8۹ نورظنباٌنیراج

 ایک راک ل ےک ر وضعنا رتا
 ںی کاپ و ۲ ری اش 1 زن نا مایل گی لاریپ روس :کراثاج یا زور نم

 کر تب ول ا ےن هراز رب نت اتش شال لاس تر کار وضع ا کل ا ا
 ارتب یک س لک شرخ 7 یاو ےک ر کر تشک 1ص 7 01 کربن یراثاج
 ےک کپ ےن هئا ب نح یم تا ےک( بجا ےک وس )عر م یک کر وصحما ]تو سالی آں اپ روتر یاب

 را سس یر دق تیا ایل ےل ےس ھا کر مار کہکی وہ عید اے لوک مال ا ںی تاح لاج ٹ
 ےن ینٹپن انچ ؟وہ نوکم ٹکا بے اھت انب سی دنز نب نعم کت تقو سا ےنر وما ےگ وہ بام اکے وہ ے فالف ےک انوار

 ۱ اگر شف کر لا گام کی نان اس ون بش ما

 اس لو ازاب بوت مولا لب رکے کر عزا هد لاش دا آم مت نی کب وادب ےکد اد سا :رحقاواکر نوا
 نم ما ےن نا لو لایا ید لوک اورو ریش یکے وہ یا اڑلرواےڑپ ٹوٹ رولا بس ےک بس ییز او آیہ بج لٹ

 .٠ ےن روصنم ایک مدعب ےک نون وذ ےس ج کرت یارک یہ م نا اقاقا ل تاو سا ادرک واب س ےک بس ن آی ن آدم
 رش تاعقاو ےرامسی اا رف ڑارف ہے ےس ہت او وا دب ےک سارواایکر قمر ضا اک عج راغ پوکت کام لا
 ۔ےت ۓوہ جٹ او یریمشا

 نا کی ی روز نزن وتو کس هرات اب 7 ای یکم

 ےک پآ کا ھی یار صےجحنپ رادیم ےترڈٹ ےترڈ وں یم نیم ملا یمادڈلا ایکس تع ےن عتاب داترکف رتی کہ انراک ےک
 ۔ےھ ےرامرفظج ال پ ےن شیروااڑپ لکل اب اتےب سییوااکسوہ ہن تشادرب ےس وج اےہ یہروہادیپ تلاع کانزطخ ئل

 وف کیک ؟نمڑکاق رگ شو اپ ےک( بجاحےکر وصحما) بیا داددئاز نب نیلے نایک اف ۹

 ےنر وار یگام تزاا کر ضاح یک کن یوم اح لی تعرغ یکر وصحما ےن بیحد ا تای آداب بجے رک لم نامارکار کیش
 لا روم رعد لوھکے نور زاده الا تیم کی د ےس ارے نيرو نم اور

 ست ےس اتم اکہ دای ذرو وز لو ےردنا)

 مک نیا یہ بن نیک نم هام یاس ںوشکرس نار ی بسا کس رک التما ےس لا نر وما

 ارق تں اہیب ےاھا بنام ےن ڑ  ےڈ اما اڑھکل گٹفرط کک نج نادیم یے ومار ہلمچاک اب اوج اکن لن انچںوہ ںوزومہدایز

 اد 7 اک نیب تی الوروا گدا ک کب لطوکس ا ےنر وصحملایگوہ شہاررھپ نی عب ےک گپ 2 لام واتس دام

 قرمز مقر ملا دوتا اسب ده تکاب تواطب یم نامسارخ ےن اف غغ :تواخب لیم نامسارخ
 دوادولاریغانابلر کور ضاحم اکر ھگےک سا ےن یر رام نا تقو لا یدرکتدافب سل دیتا شناس لای آریا بج سی

 اي لاج اد روا راس نوک اس اقا ےل ےک ھی نا تم ام تا تقو ےک تار

 درگ ارس گرمسار موحد وصال کک تي ار اتم ئاق یک ا ماسصع لپ ارضا کل ادعا

 مک مارا ناو عام کیا ایں ور الام پس یورک رب تف آیی ای تک مقیم ناسارخ ےنرابول ادب ی کر اجار

 یب توانا وکیوم برا رم او اءارافب ٹروگی راصلاثیرت نا رر ا سیم نشایدرکریق ےھت ےنیہد توکو یکیرولع تاود کل



 نورطظں تام

 اکر دوا یت یی زم
 کک مد رس بم یوم ا تیک ین نا فر شر اگل ےن رم ۳ 7 ےک 3 یا ور

 ۱ رک نر اس اجا اسا اپ

 رود یکن امسار ور تر ۵7 شن کیپ کھ رک ن
 ے کارنر مدار اھ کک پآ ا وے بولا داس : ایی ر وما ےس وراق اکے ا ج عکس ناسا
 ۱ ی رک ظا ےس ےل یک او ںوہاب رش نالا ییا ےل ےک تل ایک ا ںیم ےس بو

 او تر کلا عج E یک وہ ل A ڈ دمآی کن امسارخت
 ا ا اید 7

 س 73 مر 20

 اب چرا 2 1۳ تک و
 و می 2 ںوگول ناروا ایک شوہر در م رو رک علیم

 ںکاےار رھ یم شے رپ روایرکراوسےک کت م فرط یکم یک نوارکانپ اکں ولا ہل ج ییا وکر اہل ابع ےن

 بساکب سات ایکن جی ہہ رک ت لاھ ےس د ںی ایا یک رط رک ار اد شا یم تمدخ گر وما تیس
 دت یم کپ وکل عاد لے ک سم ارواح لم د ید دری ران اک ںوناپ ساب ارگ سر وما ب ورکر ضا

 ۔ایآٹ والا ۶ں لا e لش ی ناما قیر ہم ارحب ےک یلایم اک ا ایگ اب درک

 یا ایا ۱ 2 وت ود "ہہی ل ھا کا :یشر یک دنسرنروگ

 ںیہ یر سیب ہک وب رو ل OEE مرار سے پے
 هیتر نر و زیا ن 04 صفت نرم ہرصبرواابآ+ رعب ےس تال ارا و گر خ یس دور وصال تفلت کر وما رکا

 رس صفت 0 رخ چارت روم جیم ی رو هی مضر ع له ۴

 زا نوٹ ےک ںواملسم ناروا یکی تر یھب ن نات طر نر وکر صا لاس یا گرام رہا

 مو ام نا دہی ا بیشی مد از ےک لوک اے روھلا 4 ےک گی

 سرت نون
 کم ۳

 ھل یر o ور

 کس اوج اب لر وا <

۳ 

 _نب ء۴1۵۸ ۱ف ناریل حت و ه ه ۵ ۵



 نااوظکب

 ےک رکنی کیا ےن مکا ہ نہ تقو سا
 r ےس ان فی ا

 شیدا 1 ۶ NIS ir ںی اس 2
 لا رکی E a ریتم هر نا وصال وب ترگرضاسگل رود نایک شیک ش عذر امشاریع
 نم ولوو روا اقای رترکراضتم اپ رو موجو ات چپ ارب ےس اب ےک کیک نک تالف تتر عارب ےک

 ےس فوت ےک ناج ود ئل اچ یلاھڑبودایز ےس دع الت یک ا ےک پ آکے یس د ب اوج

 ے جو یک ون راہجت قو ددملب ےہ ںی رس احد کت اس فاص یب ن ہیڈ نب ن 2-در

 نخ امو رخ ایام نا بل مم ےھت ےترکا بک ٹکا رکن نان بوم بس لنت ار قاشق
 ےس یب املس ےس ہلدی ید ورشات کر وبر ےک رر طاح ےک کس ےک نادل: ربا عےن روضنمادوب ےک سا( ےن ےل ہلدب ےک

 سرو سوت شاد, رد /ر گردے ےنپاوتات وہ گداع اکے نک زرد( ر وصحمل)ہورکگااہکغ لای کردو کا
 ےک ےک شول کے به

 وسام ےک ر ۳ اک 7 ٹچ یئوکایدالیھچپ ےل ےک شرح کتش زات یو ا روا

 اکی ٹرادربئامرف تعماطا نیم سٹ رج یکے رکے باہ یک وراد فرط ےک شاخ کیا بد اما و یھب یم سا بج ںیوہ ہر
 ےک ناری که لس هک دانا تاپ یار ات سپس اب اپ ےک اج ےنپاوکاھخ سا یماید ےئار یکے ن گیرد راقا
 لب هادی یار ۱ کک یار وم ایک اوم قاقای درک تام ےک سا ب ایساو لاماستہب ےساپ آے سا ےک ںویماع
 لر کم اظوکس منو دی رک رز رصد 2-به دیگ نا درگ مار

 یدیبتکس مک دژاب نم کماکان نکنند سجاد لا ےک ناخ ال ویماع ےک نا۔کت یایخ
 لام تقیق خاک رو زار وب ین اپ ےک یا ذس لو ارد ایکل اپ ےس نب ید اتن انچ ےک ںی راھاب سیم لی

 بسا گنوا ہوالعےک سا ار

 نا هایدرگد اور ےک ےک ےک ےس دصات اروا ےس د الط یک تاو کا یک نت لیدر ایہ ولا تقد یا ےن نص نیلا ک

 7 لمس او سرک کج ےن عاشور _ ساقی ساید تقوا تایل اپ هک رک نے فاو ناک ن س ن ب ی
2 

 يا ال یا یا رم تاج وہ فاصازکنولاڈراماہکے ن ایہ دباب ے ےس ار ایک مک ےس راپ اا یر اہ ایا رش
 فوغ نج ٹا دیک ہی ا ایکس یاس منکر ار کس قو اچ پک راہ وبا بت اکل ورک ودولآ
 بس بج کت راں ی ق تا ےار اے هد ہار ظا اپ ےک یک م دیہی یا کی دے ارے ایہ بار ےس رکا وہ رار

 اھ ندوجوم یخ سنو وت ے آں یلاو ںیم سکا

 الاۓ راسرواای گوہر ضاح سی تمغ یکر وصخ نشو روتی دروانی نی ربرکل چچی. :لوساج روا نت نءرثلارپع

 لمس دا ےک را کو وکر اف روا ا تن یورو اا یا ا ایم

 کیان ےنر وصنماریب < شاید را اپ ےساروااپ آرا اوکر وما رک کر ات ی ا ینادوا سی ایک ںی ے رہو اک ایرو

 رپکے نفع یب یی ایدرکناورد اپ ےک ن صبر د باہم او لاباس تہ روا درک ےک باج یک ویماح یفاسارخیےکھشاخ ین کیا ۳7
 و ونک وا رک راد کی یخ نت ند للادبع اید 1 پس لا را کل و عیار پاپ ےک نانی

 ےس اروا ےک وم ونام ےس یا ن نہ شاری کک ت لاھي اج ا کیر چ تع اتقوا کاج لج ےس یا پے رھ مانام



 ج کلیک سا ایکس سوم ےن ہی ےگ نیک تو ید

 ۔ے یس ھم نو م تشو )الف نود می کی رہکے رواانب درب

 تو و ی را ی کیم یراق ین ہنس نم زار 1 1 9
 اک اک اس نر هک

 نام رس 22 ست تموم ید سس ۳ یا مر 00
 متع ما وے ویا رک ماس نج قع نر و ۳

 اے یت یی ئی ور ایکو اکا ج فرش یا 2-0
 نور ون تاک ن ن رکریقوکن سان قا ا رکن کل قا ہم ےنر وعمل اھت اج

 اوچو فارطاوج نٹ الا بیر هراس رک لا

 ی ےن ریل او و ایم اق سین
 2 نو مہ رصب یم "ناسا روش ا ےس

 تاب 9 ! نم ہم یم ایک فست

 وروا زور ے ھر لس روا سس ل الح رس ولاوم ہل 22 ےک ج نعرا کل کے رعبا اوم +ئراط فوخر

 ۳ وا ری نہر ھت بد و هرب رتو ا

 اط چکے پئی

 رر ۱ایک ثوار کن کب رم ودا وہ فا نا مک مواتو تن دون ین وج ےس یس

 اپ متاراروا

 ےک ا روم مک

 یورو توس ی ا وارد آ ےن ہک خر هاش ریل 4 کارد
 هو یکم 9 22ف لا کت شناس ۱
 ۔ایگش داتضاڈلاراد ار کوہ غراف ےس ر وھی نیہ کبیر اکو تما نا

. 

 لای پآ کوا کد نام اسی ےس عم ف اطا تای نمی محشر حب ےک یگ ابد سم :رجروا ام روگ
 ہنی دبوکب لطم لا نج ےیپزھاادب مر وا ےن رھکدیقوکن وہ” ام ےک یاردادیز شا ناشر 7 کرہ زن الاورا رکن کر تپ پ ےنر وصتماء سیم محتاج ےل ام 1 ۹ £ ۰ ۷ 7

 شی ےک کس سوگ ردیاب نره رود یر ب لط ا نب بر حلا بع نب 7 ما ےن رہ زالال ایکو درونمییب کیس دگر سوو وتم هک
 ڈک ت رخ یر 7 تیس نیا ھم

 بس اور هزار یا

 لالا تہی: ےک روم م تقو ےل ےندایز:ی درد یقوکب سن لا ےن رونما وان چای

CE 
 لا تس لد رد ES تالار

 0 ا تلم 7

 ج یک ےک کروم ام وکی کر تنا بق دلاخ نج یی دردی م ےس وصار وب ےک یا مس ۲ مج یا 9 7 7
 : و شو

 یھب جنر مہا ایکن رخرزو لا دحع ےب ےن دلا ہم جج انچ ء ید تزاجا یکے ن رگ خن رش زد

 ار لس درک 9ی زم نایح نب نا نہ رے یک کریس ہری ےس لک ںی اص ےک یا یو روش قت یلدزعم یس مرا
1 

 ای دراو رورو دیک اطت ترانس الدویا ۶ ناضعررواایلر اب تساذسر وه
 ۲ 8 ایر و وا ی ےک ا

 اش با: یکد یز رب ےن ہہ ضاح دن یک ویٹ وکن نر مواد



 لوارص۔۔۔۔مراچرلج ۵۳ نورلق عترت

 ۱ 9ی ربا قا ایج روج لو تخ ایی آ اکے نس نیر للادیع تار ڈےس

 ےن جاب رە ںیہ ےہ چب شے اب ےک یتا: ےس نا پآےہرمقایکیکب یقوکب یر اکا لوب بحاح یر تتار ایہ
 یا ۓ ود ب اجا ا یگ ا اپ
 اگ جز ادرک وو بش ا کر ایران کر وا یر نصر
 22 ارت شک کد شکرادر کیا ےنپ ارا اوما پچ ںی اکیلے ںی ںویٹاھکیکنیج لعش ںی عم تافاجب جیک اوہ مولعم
 ا ایگ ھو روا ور الطا

 ا رر قرا اکر افرول نسو و« 4 نا ے ا "یراق کن صوب

 نک ن مک ای ن نج اساو لاس اوج نستا نب نت ید اد نج ادب جو نامل نک: ن نیرو مو

 یا ی اپ ے ریت ایام فر شاپ سرب نا گاه دره لنز نزن نزن کت لو« نت نزن نزار کوم
 زنی ید الطا کاور و ما تماس نیا ایا اے تاب ےس درک دیوتا ےک ناد ناف ےس رم یوا کن دہ یاس ر
 2 اینا نم ن ناب ہددرکدیق و ۱« بید« افت نم نمناک شوت ےک لوگو لی اکا اکے اا

 رب می رم شن 1 ادب کن یھ قاعدے نار کا ےن ابر ںیہ نا تا لاک نا
 : ۵ : کد تو نادم نوک ناف اون ان نر وا رکن حرز لار کن

 زوم يا بقا پت س دن یی رس زنا
 برف رقیب بوش ارکرفرگ روید ناف

 یکے زر ر وضع ام قم کیر هک قرن ناب کنان اف
 دیک کج بس بست چارت اوا اب کنم

 رن اپ ےکدالوا یکن کس نہ ن ںی ل واین کب جا یکے رک کج ر وصنما سم ادب ےک ہقاو سا لس وا

 واک ا ےن نت نیاز پیو در کل راه باما قنات شا يريد مان یوا نا نب کا موہن میئر نب نرم
 لو پناوو ککب ج یک یاد سین کت قو اوا ا ںیہ یه یر ياد اپ 70 او ںیہ اوج لوک
 اھ تارک وج ےھت تکاب شیخ علما لر نکا ر برنار بق رک راح نا سرم دکل

 یکن ستارز ونصح تامر UES EE گر ارمین

 انہپ ںایا جدو ا سینہ ںاکنیکل اپ ے نا دیقوکں وگول نا ےن رابرچاد مکه ہد نی اروھت ھتاس ےک ناوج تیصسںوگوا نا اوا
 حس لوح وات ےس روک د تاللاعم مامی ےس ڑآےک ےدرپ قداصلا رفت ایدرکہناود بناج یکن اکا رکراوسرپ ںونوا ےک ےواکر یر ک
 نی شارب ہ ےھت اج ےک تزاغا یگ نو جت کن بس شاملو اس اس لارب متر ارور ارود ےک فسےت ییراچ ون آ

 وہ فلا اکی کنز نامی رک راہ وصف تورا ام علوم بسا یئوککک تب جورکتم یدلج ای ظفر وار مے جت رکاہ کن

 راں ایپ وہ ییا وای آر یھ یک یا بج ردا ید لایک اف یارک خر وص ایی وزب ر ورم واھ کک آن زاب ےس یا گال تا
 ےس یش ناک ں ی ی ام ےہ ا ےک یا ماش ی کاکا ار اطاق یکم دام دش م کاور ۳ اے اپ ریک نایک وضع او

 ارکان کسایی

 س ناار ی اکا یک رکے کل ایک کیا اپ ےک ر وما ےن نامسارخ زروگن وادب ےک او سا مک تی اکر وص



 ری ناار ےن ی 2 e اروا و وت الل ےک ےن

 و من تا کیلا لک تلور تنب اف ما اکی داد یک اروا ے اکابر ت8

 رنج لب نوت ییا ہر نزاکت رز را ےگ ےس ورکر یہ نک نک مابا ن چپ ےس ب کاایک اک مور
 نام هات نت نا دریک لای مس بس تاب لب او هل سن یونس ےک سہاگ

 ملنی کرد ۱۳9 یکے لاتا ب مس بسا شتر ورا نت ۳ زو نس ن مارب نک :

 ےگ ےس ماکت نت 7 الواروااوچ اور بناج یکن اکر صا تقو سب لکسوس
 رم ی لب نا تل رر ےک رویم هنر

 را فرم

 تے تے ےب

 شتر لب اب رم ںی لو ےن رک درخت اراک الطا کل ام :تواخب ی کرہ ارگ
 ہو کالاع ےک ی ورکی یا ب رغم وا نرش ںیم شوک کر وماما اہکر کاو ب درود نان مان نا نجم حوا کاپ

 راج نا فا ےس ا ا ایک و ےس یارک ج سادات بت

 نفت نشابکرو ایوب وکں وا وع دن دعب ےک سایداھٹ یو زاوردوکں وگوا تا ےن حای راہ شرک اکں وگوا نار ج کیا مگس
 ےہ ےک دوج ومر لا اب اک اروا ورخ نیل ن نج دہن بیانات نت ی چ روا یک نب نی نیم یگ نم نیم: نیم نیب
 2 نت اد ت ریکاوری نیر اات زاد کریم ےہ درک بے وہ یش ناب ناب
 ساب رابرت لو ناجی تے نام انکار یماہکت ابد ےن کعب نب م اےس یو درک لا لان
 راک

 نب ھجہ ےآفرط یکدناخ دق ایک ورختاس ےک تیجمہ یک ویمد ۱ یھ ...:ہضحیف ری ہعبب دم اکر
 تنور بتا دی لک تس اف یخ هام ساوجوکں وگول ناروا زیب نب ڈنویدا زروارب ےک یارو یک سنڈفادب بدلا
 ترا الاراو ے وزوصف اراک لوید حیا تم تم امور

E EEای یخ گز راس فرط رب کس سای دری سرت مس ام  

 ناروا ایہ ردعد اکے ن ہم2 ارب اک اصن او لار یتا سے ںوکولروا تس ےل اپا ےس یاو ج ایک کز کلی ذر یا صخو یت تاواح نا یکر وصما سیم سج

 ا رکن باطن بهار اقبال نان شوری باج لا کتس رد کس هرس

 نا دیک + اطع ناول درو بس طناب نان نا یکم رب نم شما لپ ی ورزی نان 1

 7 ےےے دیک اکے اکی ےن دوجوم اپ ےراوہ کرک ژان اتو

 یوگا ححصم)ے مکر 77

 ےس الفرار رار نج ارا مان اک س ٣ے ر ن وقر: ۵



 لوارصح...مراهچ رج ۵۵ نورل اترا
 ۔ایلرک هواداری ین زار مچ الپ ے اوم کا ای ےب زار یک وام وام کن روس نا

 نان نت رپ کا شے لب لوستر کس شرکا ےک ناو دا تاور باج یکم کہہ ار رکو راف ےس م العنا کس روی م
 /: لا دپکج لب تیا نب ؟ بیر وار مع نج ادب نج این یہا دلاخ نج داد نی ہریخمن بر ذنم نب ارگ« مات نرخ

Eیر وضحُا ںیم ںوفررکگکی گز کھاد اظ تما لت ےک ےن رکتروانضب ھتام ےک شے کن ام ماما ےن ہنی دم اا تنو ےک تداخب  
 - لدب تالایش ےک یش 7 یا( تم لار ) ا ےن ںوگول مت ے-اید باوج ےن کلام مااے ہا دہ اڑپ راہ اک تیر
 تو و ام ماماروا ےگ وہ لئامش یب اصناو ناوئا ےک ےس وخ

 ارش سیما ی

 لودر ہن جب

 0 نا یک اب غیاب ورق ا وا پا تی
 دے ام یک وای ںی ےس فوخت جاسک ین لا سر کات رب ےن وہ کٹ اب رگ والہ ےس الکل اےک پآ آ!ناچ

 01 لیے یارک قومی یہا ریپ نوک دامتےا کے ات اجایکن ایا دوم اک نوک دات ےن مارک
 ے کتو ی اات اتر کت ہاتکو طخ ے ر وسايا اگ درکریق ںیم مارا ریدر هنري درک ی ےن اب دوکس جر قد اخ
 ار شیری لاذ نبر

 حس دید( کن نت انگل )حس نرمال یل ضیا نو واکس تواذب کس یرهلار :ش وار وا
 روف وک ا 1 نایک نوع ےن یا ؟ے اھو نا ذوب روضه نا حس تاتو ناروااور ضا یم تمدخ کر وصارگاپ
 ون 2 رخ مک کس لار وھاں کے ںی ےس یار می 5 ر
 یر داد اب ۓ اروا ایکو روش ےک کوکی لوو کارو تیب یا ےس اروا ایکو م ریپ سارہو فوخوکر وتم ول تارک
 تم ااو وایو ب لع فو رو اے ںی کما قی ید ات ےہ لیکر کت لانے
 یاش ےک رک اط ےس ےس م تمون ما ردا لا کل و ےناج ےن آن یم ذوکیک تول رکی دہ کن یکن اروا ںیہ یئاھ ےک
 ندارم کس لای و فو ااطم -اد لار آیا رگ نو گی اور فرط کی رہا تام ےک یاو ویز اپس

 انار نا

 ون یا ترا يک روشمفک اس سای عراقس یک روش نیز ےنر وصنمارک یو :یرتب کا که رصب روا زاوما
 ےک ب اج لار ومن رک وہ تظن روی کروا ہک اور یں سز اوما کی و ۓئار
 دے ار کد عوام ہرصب تنو ےک ۂروشم ےن یئاربہ لہ و0 نجرٹروا: ےدرزادرداکیلاماک یکن ایہ زاوہارگںوہاتناج اد بات

 کو رص وکم کک کی ایک خار تا ساز یر روش الا خ یار آی کل وفود نان ایک حور یم تم سا ےن میئاربا بجا ذی
 ایفروا یا اس رو آگ ای ۳ ورتے شپ ںاہج ٹی دم اسکی شکن ایم ہیج لیپ ےنرفن ؟ےہ ہدایز فوخ ںویک

 لا بلاط یال آے ی ملارد ںیہ ئی ےک وم یپےراہیڈوکل دوا ںیم ےہ دو تس مک

 ےہ ے ایک نق دیه نسل | الولاکس

 لاعی ا ےپاود ےہ ںی

 ے ہرا اوس با ںی ت

 ۓ وہ ادیپ سہو رونمی دم ےہ بوسلمفرط کی نا دیکقام ںیم ےس ںی رانمئا: انب کلام ماما 9
 2 (۱۷۸۷ف کر لم العالا )یو٢ تافو اے3, طو لا ف یت

 (۴۳۱ص)( ے یتا نام راج افد سیب تعی)یقوہ یل می ددبروا یک کت یم روب ےن تیک اب شی اف ترا...
 دو اچ امگا لو 9



 ل ءازمح ....مراچ رلچ ھ٦ نورلغ نی اّرات

 ایک وج یم ان رکن کیم وصحار وہ یردرض نل ےک نیو لم تقاضا ءل ماتم اس نوکر وا

 [ اک اک ییا یا ےک یہا کے لاف ےک چ حط ر وصار ب ےک ا. خوک شاکر صنم

 9 حس متد رم ج۳۵ یف میا نیبا سل

 ا نمحرلا هللا مسب
 الا یق توعسیو هلوسرو ہللا توبراحی نیذلا ءازج اهنا
 مح رإ ررفغ هللا دا اوملعاف مهبلع اوردقت نا لبق نم وبات نیذلا الا« میظع "باذع مهلو « ةرخالاو ابندلا یف یزهكلذ ضرالا

 مکلاوماو مکنامد یلع مکعب نمو كتيب لهاو كترخاو كدلو عيمجو كنموا نا هلوسر ةمذو هقاشيمو هللا دهع كلر

 یف سم قطا نار تئش چیح دالبال نم كل زناو جئاوحلا نم تلاسامو : مهرد فلا فلا كيطعا و لاموا مد نم تبصاام كغوسار

 نم اوفنپ وا فالخ نم : مھلجرار مھیدیا عطقت و" اوبلصی وا ولتقی نااداسف

 ناف ادنا هنم لاک ینشب مهنم ادحا عبتاال مث كرفا نم ينش یف لخد وا كعبتاو كعيابو كئاج نم لک ناو كنیب لها نم ىسبح

 وز یی یو کا ی ی

 2 یا لا ۲

 کب ااو

 رش یہ گوہر وم وک م گاہ روا ٹن 2 یورک ریپ یوم تجار اہ

 2 یک تعب یر بتر پام رج ومات یی اردک

 7 پاھ ام ے اھ کن اتیا سے ر یاران دری نامی یار

 مالسلاو ولے ےک وہا اوا

۳3 
 اترکر رد ہے اوا لوما

 بر بد نادر
  میحرلا نمحرلا هللا مسب

 اھلھا لعجو ضرالا یفالغ نوعرف نا نونموی موقل قحلاب نوعرفو یسومو ابن نم كيلع اولتن ہ نیبملا باتکلا تابآ كلش , مسط

نیذلا یلع نمن نا دیزیو نیدسفملا نم ناک دنا« مه ءاسن یحتسیو مهانبا حبذی مھنم ةفیاط فعضتسی اعیش
 ضرالا یف اوفعضتسا 

 كیلع ضرعا اناد نورذحب اوناکام مهنم امهدونج و ناماهو نوعرف یرنو ضرالا یف مهل نکمنو . نیئراولا مهلعجنو ةمئا مهلعجنو

هلضفب متيطح و انتخيشب هل معج رخو انب رمالا اذه میلعو امناو انقح قحلا ناف ىلع تضرعام لم نامالا نم
 یصولا ناک انپلع انابا ناف 

ابآ فرشو انلاحو انفرشو انہسن لثم دحا رمالا بلطی مل ەنا تملع دق مٹ ءایحا ہدلوو ہتیالو مٹرو فیکف مامالا ناک ر
 ءانبا نم انسل انئ

اسلاو هتبارفلا نم هب تمن ىذا لغمب مشاه ینب نم دحا تمی سیلو ءاقلطلا الو ءادرطلا الو انعللا
 هللا لوسر ما ونب اناو لضفلاو ةقب

 نیلا نم اندلاوف نل راتخاو انراتخا هللا نا مکناو مالسالا یف ةمطاف هنن ونيو ةيلهاجلا ىف و رمع تنب ةمطاف ملسو ہیلع ہللا یلص
 نم ريخ تاللا مو ةلبقلا ىلا ىلص نم لواو ةرهاطلا ةجيدخ نهلضفا جاوزالا نمو یلع ًامالسا مھلوا فلسلا نمو مھلضفا دمحم

شاه نار ةنجلا لها بابش اديس نيسحو نسح مالسالا ىف نيدلوملا نمو ةنجلا لھاو نیملاعلا ءاسن ةديس ةمطاف
 نيترم انيلع دلو ام

 سن مشاه ینب طسرا یلاوو نسح لبق نم نیترم یندلو ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ناو نیترم انسح دلو بلطمل دبع ناو

 یل را ررر م ماس الاو ةيلهاجلا ىف تاهمالار ءابالا ىل راحخي لا اف هلال تاهما ىف ع زات ملو ةمجعلا ىف فرعت مل ابامهحرماو

 (رپ جار یشاعتب) یف تلخد نا نا ىلع هللا كلو « رانا یف اباذع مهنوهاو ةنجلا یف ةجرد سانلا عفار نبا ناف رارشالا ىف



 لوارصح ماچ دلج ۵ے ۰ نورلخز نام

 ےس یک ت ایک صت ےس تافص یا یکاوکےنپا ےنپا ےن نقل ف لترغ تھکے ن سارا می اید یاد یک تب یک ت باوج کاخ ےک یا

 0 لاک ابرو ایر راوی نا جہ ایگایگت اورو اتا ےک تحل الام اتوہ مولعمےمازمایرگزاز تا

 لس کد لا اندام

 هللا دودح نم دحالا هث دحا رما لک یلعو كلامو كسفن یلع كنموانابتوعد تسخاو یععاط.....: ست رفضشز گیت

 الاجر دهعلاو نامالا نم یتیطعا كت ال دهعلاب یفوا و كنم رمالاب یلوا ناو كلاذ نم یمزلی اما تملع دقفدهاعم وا ملسملاقحرا
 . ملسم وبا ناما ما نب هللا دبع كمع ناما ما ةربيه نبا ناما ینطعت تانامالا یاف یبلق

 جل ےک مو سا: ںیہ ا لاح ق کن وکرفوا یوسی وکھچ مہ ںیہ کب انک کوہ یھ ا (ےھڑ)

 تار مکس شنا پریا ےک ا پیکس لا ںی
 اق اکا متو اروا ںیہ انب اور مچ وکن ارواےھج ےتوہ ےڑیروزنکس یم کک وج سس کن اص اپ ںوگول نلا۔کں یہ تاج مہءاھت تے سب رم نیب فموو کے اھت

 مج وا ھت ھر ہرطخ وو اکیچ سن ےس تاپ ےک ناوکں ورکگنشےک نارواوکن اماھروا نورف سدا داماد لک مت تسکین لا مات

 ے بب یے رام مے ددا چ نارام ےہ کے ےہ ما تقی رک ت کیک ے دے راج ےن کا یج ںی ے رگ نا یاد اس راہ

 قمار و لار جی یک ر و جی انا ا
 ۵ اکرم اچ یی رو تاب ےن ےک نا نالاع ےگ نب ترار طے ت یی اج

 کک نود ںیہ ترک

 اتکرورنزوکں روٹ یکن او اھت ترک

 ز ےی مچ ٹئاوخ کت الخ سا کت

 بت دو ام نارج گن اندک و زیر ںی وا یکں نور یک ین ٹیےاد نادناخ فیرشی فش بن

 لا را وسواس تیام دل تاک ابرو اک ھا یر

 چ امری کاایک دی زکر وم ہدایز ےس متن یلاھت لا کش ےب ںیہ ےس لک ہملاف گداز اس نت مار تس دو کا کم

 کے بہی ںی الو لم لپ ےس بس ےن وت یہ یم فام دایی لے بج ںی رپ ملی ہیلع شا یاد ےرامہ شیم ںی

 مارو ن اع ادن ریس لپ یب نب بس کمیل را لو توی زر ےس بس نون ارش

 مد گم ”ےس بلطم ادب عرواےہ تیار قی سلسارہوداکی لگے مشاپ کش تب :ں نلاناوج ادرک ج نیو نسل ش مالسا نیب دولومروا ںیم تن

 مشق بابت شا اچ اراپ وو نا نم مولا ال کر روا ے تبارقلسملس

 ئ0 0 07 ککے رتب اپ ارتا ن

 لور ن )کوم رداد ےس بس ںیم تج اک مج اک ا ںوہہاٹیب ںی ایک ارا شرار ےک ےس ری ےک ےہ زم کن اہم ںی ئئ آے ت وہ زات ملا

 وارک ل اوبت تع اطا یری ترک سش ن ایمن( هچس بلاطدبا سل ادارم )گو باز نیر تک غزوزپ ںی اکیا ںوہ ای روا( اک( ہیلع نیا لا

 بت شادورم کرک وم ترم ےس وہ گرم ےک سجے تاب ہوا ہا نا کلا راجن رام شا یر

 ہییں تال یت سگ تا او نا وخ یا کلوت لرد ز اکہ رہافمایاکن ےک نارلسم یس

 ہادبع اپ ےنپا نام: یکور یس نیا ناماو ےہ رے د ےھش نامی نوکم انچ اھ دوں ود زچ یکم ےس ےک لوق نابا ےن مت لسا ںوہ لو ےنرکارپوک

 درگ کر گناباد ر )مولا ؟ لاد ین

 اید رگکتاور رک میک خروا کیارواابامھکرانخرک بوی ادا تقد یی کوم رسو مچ ےس دق یہ ریت اےک غش ہو این اخیر رکے کو ھپٹک وف اپ ےکر وص اب ج

 ۔ میحرلا نمحرلا هللا مسب
 ةمومعل اک ءاسنلا هللا لعجی ملو ء ءاغوغلاو ۃافجلا هب لضتل ءاسلا ةبارقب كرخف لجا اذاف كباتک تأرقو كمالک ینغلب دقف! دعب اما

 یضم امیف هملع ىلع هقلخل هللا راتخا ناک ولو ایندلا ةدلاولا ىلع هباتك ىف هب أدبو ابا معلا لعج هللا ناک ءایلوالاو ةبصعل اک الو ءابالاو

 الجر نا ولو انبا الو اتنبال مالسالا اھدلو نم ًادحا قززی مل هللا ناف اھت دالوو بلاط یبا ما هملظ نم ترک ذ اماو مهل هنافطصاو مهنم

 كنا ىلاعت هلا لاق ءاشي نم هنیدل راتخی هللا نکلو ةرخالاو ايندلا ىف ريخ لكب مه ئلوا ناکلو هللا دبع هقزر ةبارقلابمالسالا قزر

 لزنافةعبرا ةدومع هلو ملسو هيلع هلا ىلص دمحم هللا ثعب دقلو نيدتهملاب ملع اهو ءاشي نم ىدهب هللا نكلز تیحا نم یدهتال

 ( يور اف يقإ)ملو هنم اهتي الو هللا عطقف كوبا ًامهدحا نانثا باجاف مهاعادو مهرذناف نيبرقالا كتریشع رڈناو لجوزع هللا



 ۵۸ نورطظںباّاچرا

 ۴رچ انچ ایل رو“ا 0ت
 رے کز روگ اد یک کر ان ات ی 3 ی ۲ے واور خس وارا ےک

 ريخ نبا اباذع رانا لها فخا نبا كنا تمعزو ًاثاريمالو ةمذ الو الا امهنيبو هنيب هللا لعجی ( ے آے دخ ب)
 درتسو راتلاب رخفی نا ہللاب نموی نمومل یغینی الو رایخ رشلا یف سیل ریسی الو فیفخ ہللا باذع یف الوریغص هللاب رفکلا یف سیلو رارشالا
 ال اریخف نیترم كدلو ملسو هيلع هللا یلص یبللا ناو نیترم دلو بلطملا دبع ناو نسح رما اماو اوبلقنی بلقنم یا اوملظ نیذلا ملعیسو
 مشاه ینب طسوا كنا تمعزو ةرعالا بلطملا دبع الو ةرمالا مشاه ہ دلی مل ملسو هیلع هللا یلص هللا لوسر ة.الاونیلر
 یلع ترکفو كحبو رظناف فا رط یلع ترخف كتيار دقف دالوالا تاهما كيف فرعت ملر مجعلا كدلي مل هناو ًاباو ما مهحرصاو
 مهنم لضفلا لهاو ةصاخ كيبا ینبرایخ امو ملسو هیلع هللا یلص هللا لوسر نب میهاربااخاو آ دالواو ًباو اسفن كنم ریخ وه نم

 ريخ رهلو دلو مال وهر نیسحلا نب ىلع نم لضفا ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ةافو دعب مکیف دلو امد الو الا تاهما ونب الا
 ما هتدج و زفعجهنبا لثم الو كيبا نم ریخ وھلو دلو ما ہتدجو یلع نب دمحم لٹم ہدعب مکیف ناکامو . نیسح نب نسح كدج نم
 نم دحا ای١ دمحم ناکام هباتک یف لوقی یلاعت هللا ناف ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ونب مکنا كلوق امار كنم ريخ وھلو دلو

 ' ہنی الولا ٹرٹ الو ثاریملا اهل زوجي ال اهنكلو هبيرق ةبارقل اهناو هتنب ونب مكنكلو مكلاجر
 الا سانلا یباق الیل اھتفدوارم اھضرمو !راهن ةمطاف ج رخاف هجو لکب كوبا اهبلط دقلو اهب ٹروت فیکف ةمامالا اھل زوجی الو
 ىلع نم هب ترخف ام اماو نوثزوب الةلاخلا و لاخلاو مالا ابا دجلا نا نیملسملا نم اھیف فالتخا ال ةنسلا ت ءاج دقلو نیخیشلا
 لاک و هوذخای ملف لجر دعب الجر سانلا ذخا مث ةالصلا هريغ رماف ةافولا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ترضح دقف هتقباسو
 ریبزلاو ةحلط هلناقر مهتم هل وهر نامثع هيلع مدقف نمحرلا دبع اماو اھیف ًاقح ہلاوری ملو اھٹم هل ًاعفد مهلك هوك رف ةنسلا ىف

 لبق هتعیش هيف كشو هباحصا هنع هنع قرفتو اهیلع لئاق و هجو لکب اهبلط مث ۵ دعب ةيواعم عیاب مث هنوو هباب قلغاف هتعیب دعس یبا
 قرخب هیواعم نم اهعانف نسح ناک مث هعلخ ىلع اعمتجاف هقاغیمر هللا دهع امهاطعاو امهب یضر نیمکح مکح من ةموکحنا
 ینش اهیف مکل ناک ناف ةلحمالو ةيالو ریغ نمالام خاو هلها ريغ ىلا رمالا عفدو هيواعم ديب هتعیش ملسا و زاجحلاب قحلو مها ردق

 متج رخ مث هيلا هسارباوتاو هولتق ىتح هيلع هعم سانلا ناكف ةناجرم نبا یلعو نیسح كمع جرخ مث ةنمث متذخاو هومسعب دقف
 ناسارحخب " دیز نب یبحی لعق یتح نادلبلا نم مک وفنو نارینلاب مک وقرحاو لخنلا ع وذج یلع مک وبلصو مک و لتقف هيما ینب ىلع
 مهلع انج رخ یتح ماشلا یلا بولجملا یبسلاک لماحملا یف ءاطو ةالب مهولمحو ءاسنلاوتیبصلا اورساو مکلاجر ارلسقر
 كلاذ تذختاف ه انلضفو مکفلس انیتسو مهرایدو مک انٹرواو مکئامدب انک رداف مک اب انبلطو مک ءامدب انک ردو مک راثب اتبلطو
 نم ءالوه حرخ نکلو تط امک كلاذک سیلو رفعجو "سابعلاو"ةزمحر یلع هل انم ةمدقتللانركذ امنا انا تننظو ةجح انيلع
 ىف ةرفكلا نعلت امك هتعلت هيما ونب تناك و برحلاو لاتقلاب كوبا یلتباو لضفلاب مهیلع اعمتجم مهم املستم نیملاس ایندلا

 ةیاقس ةيلهاجلا یف انتم رکم نا تمِلع دقلف دنماول انامب مه انلمظ و مه انقنع و هلضف مه انرک ذو انجحتجاف ةبوتکملا 8
 ةيلهاجلا یف اهیلن لرت ملف "رمع هیلع انل یضقف كوبا اهیف انعزانف هتوخا نیب نم سابعلل تداصف مزسز ةيال وو مظبعالا جاحلا

 مل رضاح كوباو ثيغلا مهفاسف هللا مهشيغي ىح انيباب الا برقيت ملو هبر ىلا رمع لسوتي ملف ةنيدملا لها طحق دقلو مالسالاو
 مث ةصومع نم ةثارو تناكف هريغ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا دعب بلطملا دبع ینب نم دحا قبی مل هنا تملع دقلو هب لسوتی
 هلو فرش قیی ملف هدلو یف ةفالخلا و هل یبنلا ثاریمو هتیاقس هتیاقسلاف هدلو الو قبی ملف مشاه ینب نم دحاو ریغ رمالا اذه بلط
 ابا نرمی سابعلاو ءاج مالسالا ناف ردب نم ترک ذ ام اماو هثرومو ةئارو سابعلاو ةرخالاو ایندلا یف مالساالو ةيلهاج یف لضف

 نافج انسحللو اعوج لیقعو بلاط تامل اهراک ردب یلا ج رخا سابعلا نا ولو هتباصا یتلا ةمزالل مهیلع قفسیو هلابعو بلاط

 ابیلع رخفت فیکف ردب موب الیقع یدف مث ةنوملاو هقفنلا مک افک و ةباو راعلا مکنع بهذاف نیمعطملا نم ناک هنکلو هبیشو هبتع
 ءایبنالا متاخ مکنرد انٹروو ءابالا مراگم مکیلع انزخو مکانیدفو رفکلا یف مک انلع دقو

 )کام رس اقا خار اہے شرا لو واھھ براہ رع ميحرلا نمحرلا هللا مسب....(جرت)



 لوارصت۔....مراچ لم ۵۹ نورظنتا یر

 اکے امر کون لو آلا ےن کر ہما کک یک اہک تپ کس نک نزدیک اب ار سبک نت اچ
 مت ا شن انچ لک بسر ۲یم فارطاوکں وود اراک لس ون کار پک ب ماترا چاچ

 هیون لند کیت لا اچ شدیم دا هر ار عید اپ <

 1 اس نا 2 کس لا

 ںویلوروا صعب یاب« کل روکے اتش تک اوج لیزر ئاچ ےس سجے رب تبارق ( ٤ے ےڑضضزگیشام قب)

 رک اکتبر کر اتو اید لا نی ےب روکا ںیم باک اروا چای ماتم کارا ذس لاعتشا گی اب
 سلامت لر لوا ےس ںولاو ےن وہ لار ںیم تشج روا شو لاو آیا ذیزغبی آمین لک نرود مآ ترک ام

 رکذاک ےن وہ اد ےس ساروا بااط یا مامافوج ےن روا دب منکر )ایدی قا اطم ےک یش یتا ںیہ ےس وج ےس نون

 مالس او رئاد ےس یو یک مارقکی سے لن ںودرس لات درک ایکس یب عت الساوکی نب یسروا ےب یسک کا ےن ات ڈئاکے ہری تلاح یکل اذا یک

 لات یر یا یو + سن دانست نیم تبلت تند تر مهد کنسرو رگ ادوار تاجر کل د م
 ھگ ےن اتش بش الب روا ےہ ات اچ بو ےک اد کاپ تیارو وردا چ ترک ارپ ج ات چوک اکا کک تیار ےہ انہ اچ وک جل کیک ےب ےہ اتا رف
 لوای زن رت بج رقت نان ادڈروا) نیٹ قالا کن نو آه لو زا انچ ے جرم تو یاب راہ ےک پآرواایک وت کرم یلع ا یلص
 اھتپ بار یم کیا ےس یم ناروا کرک ورک د ا ےنود ے یش نایاب فرطیکن تی ددو ایر ڈے یا باذعوکں کول نا ےن پانچ لاک
 روا بلطملادب نج بلاطوبا یش[ )اھت پ اب اراہمت یا ےس سٹ نارواایدرکاکزاےس ےن رکل وبق نقد ےن ودروادزمتےرصودروا بلطم لادن سابع ینی)

 ٹاریمد م ذو یاد رخ یگوکس یم ںوود ناروا یم پآر دی درک ٹضض ےس پآتی الوہسلس اک وفد نا ےن یلاوت فو یا( بلطم ادب نب بہ اور سود

 ےس اک تار ےس اھت ہہ ےک ےک اشارن وای لم باز مے بستند شا لات کد ترینو
 و زود رک ہم اتم وہ اتر نامی لایت اوج وک نک مدرس یل اتوہ آل شرور« اس واک نمم بازم روا ت٠ ںی وچ ور

 ا 7 همه ورک کے ایم لن ںوہنج کیلو ےگ ںیئاج ناج مکے ہ بج رقرواےگ اچ یخ زودووخ قاره

 بول ام رطد سما اوره تبار اف م اے نج

 نا ساق اون زیبا کرپ کیا بطری منا مک ہیلع یا وسر یہ خد نالو ار کے یب

 رو ےایدانب رونے مشا وم ما کمک دن سل کی اس لاک کا گز تاپ

 تا لس نم اس اتافسواذتس منجی ی یا ےس روا ایداح اب تست مت ہد باوجایکولی اوتدلا لو: فن مق رک

 لپ او تپ وکلا لوس دات وغاب( ات امی وتس تم رخ کپ آس یاہو ےک ےس وہا ریپ ےس ناک ہیبت رام ترضخ )

 دیر رفاه نر زیا ) نام ان وه کس مریلا لوس سی کس لود زرد تهمت سوم

 1 ےب ےک( یگدن اپ )دلو مادددیکالاع
 شلال ومر تکا نہی روا ںی رت ےس می رواج دلو ما یب داد یکن ارواےہ رک نا لک روا ںی رقبے لوس ات رد لا

 (عتشپا کے ) مکلاجر نم دحا ابا دمحم نکا ام رفت ات لات مي

 ۳ لا ید واچ قو شاد کتب ید روا کل سٹ روک رک یراق کلر کنار 3

 روا لک ںیم ندوی گل شتر کا حس عرف دللاد ےراہواءدہ ےس نب ٹراو مر ط سم تے یاد ذ ےک تبارق ا جان ےس ئاج تما

 فالتخا پس یم ںوناماسےس یر طس ایکس یونی ھی رکوبا) نیخج ے اوس ےن ںوگولدوجواپ ےک ساکن تک تاریک راد"

 یا لک سی باوجاکس اوس ایک جو یکن دہ مالسالا اس کاروان مقام ےن سر لار وا وم تک اک
 نگاه بله یر اما ر سوددعب ےک کیا کول دوب یگ اھت اد ھحاکے اڑ زاغے رود تق تافد ےن

 نا نا و ایکس یک خرد نوک ام سا ےن ںوگو ناروا وچ دوام سیر یاقےک اک وک ا ےن بسنت ےس شم ںور بچ
 دعب ےگ اایلر کد نب و زاوردرواایکراکنا تیم : ایکن ا ےن دعس روا ےس اےس ارے روا نٹ وا ےس تاج یا مارل ں لبا م ساوکن روا د مرتان

 پف )رقم امد تک نا نروژ اتکا لا ات نا کتی ی واتر



 7 نورلننا ترا

 : کن نا ےن مامش ل١ بج ےس فرط ماش راک لوس
 یک ار کس ناارواو تا اند کیاےس اتا پچ

 7 کن لا ےن ر وص

 تک وو اب تہ -

 ایدرگدیقر 1

 0 تر"
 رت در قا ار اھت سا
 تا اک ا فالخےک اھ ےراہھت

 ہیک امت ےن وانا
 نی خا روا ایل رک توک نر وکروا سو

 ی

 9 و نے ؟ےایلرکن امکیب ےن مقدیاش ؟وہ تاج انرکل

 راهنما شق ES رک كا بک ےک وہ اص یبا ےس نو گلہ ہلا ےہ ناکارہ ج
 نا SS هچ تاپ نیم نیک تم سیم

 مہ سی اے بق ےس ر ا ا

 وب لا و یاس ا یر ٹاک اا

 سم ند ےل ےک شر او

OS ETن ایت و  
 ےک سا حتی ٹوک ںیم بلطم ادب یب دعب ےک مل ترا ی سی ملا رہی ناک نا

 ون بای ای ورا ےس ےک نا ےس دوری شیوخ کت طالخ ےن ںوود دت ےس سی ا ڑ
 تک تر فرش دم ملات کس تر آراد شرب ست لوکس نا تفالغ
 ی یا توا لو: تعاشا یکم السا بج ذا ایکن ایم قا

 شر اتو سام لو بلا حاوی زر زید ہک

 ا ا و یر
 ابن 2 ےہ اکر افوختوکں او تگ وه« تس بس اید ام یک را رکن لا

 ایل صاح ےن ھوا ا ےھت ےک رک لصاح ےل ےنپا کروا موہ ےس چے

 :نسساملروا بل اط یل یاد ر ا ل اار تو یو



 ٦ا نورلغ نان راج

 تبع اب یو یو دم ارب روا ہیطت نب یم یکدم نشین کم م افسلا سئابعلا نب وار ےک

 تی می جو« شیر دور روانی زید ناماروااببلز کل تاو ول مانور ساب اجوت لس اعاایماکف ال نا

 لب ال یک ب مئاپ ےر یم مان اک اےس رک اقا ےس توج ےس ی بلاط لا لآ رواں ےنساج وج تالاح
 اراک سیر زن چه ےگ و٢ وور جے لاش س ںوگول نا قد اصاا رفت ین انچانیل کام ہضبابساو

 یے راہ اکا ید ب اوج ےن ر وصخ 3اا باسا لاا لا ےن یقداصلارفت و ایزی و روتی دمر وصل بج دعب ےک او سار کے ات

 چ ایگ یر ہم

 رند ی یورک ب لطم نہ دی رحلار بک ےک ناب ن ےک ناور اطوطخےک یاہو وگولدنچ ےک ہنی دم لئارک م ریت ےن یت شوا
 ناگوار وا بلاط یا نب یک اب رد انچ ےک بلاط یا نب کنین شاد ین اوف

 : رے لگ ےسہ ورود دیدار لی

 ا ےک رام اق س وزود دم ےس نوبت اصم ےنپا ےن سا وی یخ یک نکے ک کوم نب یکی رم. :دیب رم لئاروا لت اکی دنخ

 یب ےک ملی یل لوا ییا لوسرء اتا ےن یک وتاوہ فالتشا یم ںی اک ر اص یک اطار اےک ےس روک رکورد راک ا

 عا ےن یوم نج یکن ارد یا اھت یاد دعکس بازا وو اے مک اترتا ی 1لا لوسروک ج اباوریکو رخ یار وااید ما اک ےن رو وکی رخ رظن

 اے ارنب ییا غانچ یدید تزاجا ست نیت رر کے ےک ود الا لا ےن یکدم جہل ےس سا ءالا زا کج

 وان اول TEN ا ا ے یہ گولرنچ ے ق ای ایگ لچ رکل کفر یکں یڑاہپ ھتاس ےک یلایعاو

 گر انصار جوک ور اوک هش

 ار فرط سارک ا وتسود ےیآروا ایک اڈہ ر لص اف ےک لر اچ ےس مروت دب م ےک رک وکے نوا ےک کوم ب یک اعرب

 ےل فرط کت نواب اتر روا ںی جسد ناماو ۲ 7 وم خر وہ اپ ےک کدہ مروا ےس ر کور ےس اھ وکر تو ےک تسلا

 رکن ی. یک اف تفت لت 2 ںوہ ایا ییا اید با اج ےن کد ہں ےتارڈ یک تم تخم

 حس یم یارو ہےرٹکرپ ما دناب کیاورےر سیاہ رھپ رددرو اکر ںی فرج ما ال نلاضمر ی ورا« ۳ مان

 اچ دایر 5ش لاع نا مرد ےک فیلرتۓےنر زذا ےس رم خیر شا ںوہاتید ناماوکم ق مانی دم ئاےا

 لاری ین اپ س آے ہ روتی دوا ود لامپ یس اروا ایگ ےداراےک گنج رپ ما یار ند ےرسودای آٹو

 بس اھت عاردحا راعش اکین اروا ات ںی جت اپ ےک ريز نا مگن ناخ انج اک ای آن یم کج ناردیم تیس ںویھتامس نا

 ےک اکے جو لاو یوکے «ییزا رک یورو آں یم ناریرمرکل ککے کشف زط شما ےیپ ےس

 ر ITE شا یھب سایرین لا ی تبر غ شن کارا کتار یہی

 -ںوہاٹباک وراف سم ءقورامغلا نیا انا:اھٹا لو رکآ ںیم

 ےک سنا ٹن مو تل وب ساب اکے یگادرم یب تہب ترکمن را : کج یکولعروا یاب

 رکا دب فرط راولو کبیر ق ےک یقدنخ تا ےک یاپ لیپ وس کیا ہت ن دیتے مس یوم نب محل کس لا ےس دام ےس کاپ

 رکر یھب دنش ےک ر کم دہ ٹوک اروا ایک ں اےک ںوج کیر اولد وہ د شزغاکل القتسامدق ےک ر یر ک یورک ورش یزاب یت ےن ںویتا ےک

 ما وہ وک وف کر شہ ا ےن یھت یح مرکرازاپاکک تپ یھب اتوار کت قو ےک صعاگا ےنڑلےس ںویقا ےک یر ہیرا ل
 هست اس قره سر بکر گاج ساب تار رکتاپ تس باد شب رز کن علق رخ ےن ںیہ رل

 ۳ ور نوش 9



 لام مرام دلج ۷ نورلفنما عترت
 اب سا ست حس ا
 0 0 نریم اوبو لک پی 7
 م ام اوکو دم لئا شاید باج ےہ ےک لع کاک رہا ےس تاط کپ آ رک بام یر کش اشلا یس کی

 کام اچ ںاج جا [00 0 --  07 کل دل ل کمکی لیشاو

 اساسا رر کا ےک دام یی :تسر ماقما کرانا
 یم یشادنت گرد اوج ےس واریت یو یک ں وام عی اہے کے اس سم لوس ےگ ہر قا یو آو نج فر ےک وہ نرش روا
 ال اف  باوج یجب یہ دوا ات اج اتر باب وکے اج ےب فرطیک شی ہرصل ے نم ںی ارمج ےک یئدہم
 هگاچ طچ ای یاراهت فرم لو

 ےک سوا ےس رسی یم اید الجوز جر ی ارواایگالچ فرط کن اولد رب یا کمک ال رها لا
 نا ی ران زاوردرگن کر سگ رم کات ر مکن یارو یگاھپ ےک ساروا نعم ابرو ایف رم یگدناخ دق روپ ھت
 ا نوال نا اب یک ایشو ست رک شا فرکانس رک تاسیس درک ولر یفخ
 _یگد تسکشراپ نیت ا ہدوک فیکس ھر ضس رکنا ہدہعےک ےناج مرکز ان ےک ںوراوزواےناڈ ٹاک واہ ک ںی راوس

 س آو رو د رک اےس باہ رود روا ےک ھڑچ شی ڑاہپ ے ںیب ںویجتاس ےک سا گولوجیس :لام یں ویت ےک یی

 ےھت ےرز ےس یادم اتت ڈا کت تشو س اوج ےک ںویھتاس ےک ایا ڑا حر یکور دانم ےک دیس وه یکت روئی اپ کرد

 سارافون اد رپ یا و رے وہ ےس مکا اب گز اچ ارگ هود م نسل کیو روا تر ردیاب
 ریما راک وک ری رگ جک اسکنر کوچ روی بکر اک یار با ی اوا ویت ےک یس یک
 ںاہی توا روا کج را ےس یخ بارگں وہا د ناماوکم تل یم وزن گنج مال وب کراچی وک کہ کروا ایک اےس ےن آپ ہلہقم ےن
 پوچ ےس ںوز تا لک کک

 رکے لاقت ا یئاچنادوروا ےھت سرت لات فر طلا کرک اقا کار لا کی رهلاش
 ]۱0 ہنی ڑپ ےن ہیلقان انہ یک یں جے منام داراز ب شپ کیت یھت آکا اکا تاپ جاتی باوجاکں وک نارک
 رانا و 7اب دور کال ےس امسےک یک روا ایلرا اک اےس ےس وک ONE تہ اچ او کیسا رب

 وت روک روا اور لیٹ تصدخ یکر وصحما | تفرع یر نشان ارم نم نت دوم
 او او راتدوچ رهبر کس يوي کربلا ناضمر فمت لای کف بلال لانه ین:

 ناول ا کرو اےئپد ہرکب صر ب تام اقم فلک هروب ھے شوک ناب طلوع گن. زت کر

 رکن پ ںیم شنکر کل ٥صاع تزاجا ےن بجز نی یکم ید لوس نایمرد ک ہدونمدی دم دوا عاد و تاک
 ۔یگدب دت اجا ےس ی ہم ارحب ےک یک اید کور ےن ےک آو روش م ےس ار ےک ای د ہاوس ر ےک وص ے دارا ۳

 فاش لاو کش یا زرهی حرص لعنت کمال او لا. اول دی یت رض راتقلاوز

 1ےک کا دا لاطمر ےن اذن ای آر کن ہنی دم روک ن املس ہر ب ج ہن انچاھتایدیدوکرب ات کیا اھتادالا بجاو رپ اوج اےک اط
 ےس رکی ایش لا ےس ا یب یر فر فر هر ل ےس ییا ے نامل برش ےک یا وتی غرالطا یک اوک دس لاہفیلخ یل ےل ےس
 _ےت ہرانفوراشا یم سااوھناتتدناب



 لوارصح۔...۔مراچچ دلج تھ نورلظنا ترا

 نشانه نا رنو اکسس مپ جشم م کج اتام ےک یر ہما... ی اےک ر وتار وار
 الل ہہاکر لاو ےک ںونوو ی اوت یش کت ےک رک اہک ما ےک دا نر وما نت ین زنا نوا نسل
 ےک ارے ر ۰ زب نر لاو ےک ںونوو نار کت یتا ےک ر ن ست ن یی ز نم ن ہی زو لج کی ماعا یک ویک نل ںیہن ےس

 نیس رنک لب مانتو اغاني زا ید نر
 ۔اھت ںیم کیک ر وصال راه گرید

 نکردن لی ذ بصو هتک شوت کس ترک عمل ا گلو والم ےک ب یب... ی اهمیت سم
 ريقرگاوثپ ےس ےرورواےت ےئل مر فر )را نمناک رام ادیت نزار ناب کالا نت ریس

 رکو یگ اب ےس دونی زم جگر نک شنادبع اھکر مدف لینی رب اح تر نب تسواک نرو کک اپ مک ےس درک
 نما گل جناب هل ها مونا روس لب کور ب هارو نان آس یس کل گلے اذ ریز ناپ ہرا نب

 مش ہنہعمج امن ےن ںوگول ند سا دانولےک رکی شاد رپ تعاطا باسروتسرب رک اھ کں وگوا ناروا نگ اپ ےک ادوار
 یکن جنس مل ما لوہ زلف نفر نورمن زار نم مع نم ناسا نا: غم قوم یک عام بج ایگ آت قو ایک
 ھی وج س لونادوسپ لس هر انا لو حر ایکس ین شوت نیر اتچ ےک رکاداز ام روا: لوہات اپ زامنھجتاس ےک تعاطا

 نو اہ حاولا پکے اکے اپ ےک ںوینادوس یم از لقپوا نشو رواایگ آں ہلاو ےس لپ لیلی ہہر روک کرا ن دادب ےک یاای درک ادای

 یارو( یک ت یوم )ب وق نت طع نتانیاهو نت نیب فن یاد ع (دزا یلوم)
 یز لادبع(ایدرکل اےک کر ارگ یر دعب کس داد افسر وصل ناخن: نا شنا ناو تک هل

elراب اہک دکر ع نہ لو نت امن ماش یی زہ بعص نہر متر اب بطالن ادب نب بلطم ی  

 ۱ 1 رندر نیز ناشر

 بیضی مارا یر لا تسلط کتب کرد ما. لات نکن متر
 تاپ کیا ا ا اج ماش روا بز تینا رک راز قاب ترم ماتم سم
 رت سس / 2 نوراکفقاوروا ور وصل ون واری راپودروااھتاو ہر ضاح رپ ناوخرتسد ےکر و

 بن با مارو لینے کلو درا گپ جایا ںیم وو یقارباءایدرکرر قم یار گےک اول ور ار کل رخ کس وار وما

 شمت روا ناف ترش تاب ی روا مت اپ نیش نبی تقوا ادرک رشم واج تکان سرو

 مداح اروم ارم

 چپ سر وصیت سرگرم کس طوسی نیس. نکن ایفس

 ےس را داں دای رفتم مکس الف ۔ر یم روا ے مه ازاد ٍپ کیان پی لو مرک مر رض امر کالو اربا یھب سیم ایک قر عام

 رکن ایہ ادرک ا مج ےک سا یھب کشا آرا کوی یرارہر ناو رب قباطم ےک هتک تا ذوب یر ام
 ناکم ییا رکو راو یتا ناو ار مکان ہی لاک ومالظوکم یئاربا ےس ردناایکر دنارک اور آى ناک ہا دتا ےک

 با ترک تک ےک کرارا ددود کیا کیا رپ تاناکم فللشکں وی لپ اپ فس لار ھبایگوہہناور بناج یہ صباوہاتطوھڑ
 وکو رکے سا وتی غواطا یکت ان او نا کود ہرصب زر وکی واعم نب ناف ایگ وہ ودر یھیدوتےےک ہک اور فرط یکز اوہ اوکم مارا ایک رام پن

 ٥٢۱ سر موم نیل یشانیبا لئاک ر ج )عادی ناخ بوق رر اطع شایع رش ید ۷ یقاوسام یارب منه یک بوق نم اطع نت تند 0



 لولصح:...مراچ رج 1۳ نورظنما رج

 نامت اربا گویا وچن ب ایم اک نکا رک شا یک ونود ن اےک رکا 0

 7 ار باےک زاوہار ما نص یب : مت اریاروا نر نت

 E عفو ا ا ارے یقافنا ند کیا اپ ایمچ لالرب م ناک م ےک بیبح

 متو ایک فای دے نے ہک یکم ںی آی کی ڑ ام کیا ےناہب ےک تجاح ےس اضقرکر اے ر اروم سر آجر
 رآ یلاو ے ںاہواھت ای گم ںالف ےس تورض کیا شاید باوج ےن نو جو وہ ےر ہں ویک ماتم اروا مے ر آس ںاہک

 فسا ہی ہاگددرف یبا یھچن سج میڈ اربادواایگالچ رکن کی حج سین رکراظنااکن سا ایر ایا اے فا یکت جام ےس اش ملف

 هر هادی ساب کس کلان ندای زن یر روک ر ئاھب ےنپا سم یا۳9۵ میئاربادعب ےک سا :لیم ہرا میفاربا
 ل ۱ے نوبت ےس بس اگل ےنامن ارب تہہ یک ئاھب ےک روک وکو اروا یار مشات عناد س تیل یک اوج ںیم ناک ےس ا i ی٦

 نوار شر نم ی نج دنزادب ع0 روا یھحہہ مس نیر ای ز نب دعا لادہہ ناف نیدلیادبع 0 یسھچپ من لیمو و کت صیب یک
 عمان ی عرب ارت ا رر یر کک لاو انت تعامد یا /ایدالیھپ سیٹ ںوکولوکت ود یکں ا
 ار پشت رک نب رج ںیم اکرم ےک ( می یوم )نادر ارکال ںیم مشڈیسووکر یت رم یوگا رها ےک سا یئکوہ تربش یکم اک

Uدا وہ اس آلت ےل ےس ےرسود کیاردوا ےناج ےن  

 رہاپ ےک ٹوک وما نوا ن قو اکو تارا ورا سراج روزت اکنلارهگن مار
 ناضمر انک کن ایف قو ےک روم ےک ماکو رگت یارب ہی روا اھت ا مک اپ ےک نایفسوکل ورالاسپدنچ ےن یار ھت امار ہک

 نا ا لا تاک اے ریزی ادا نامے 1 شر اج کوہ ہے س ےراراےک توافب ابا رات یک کو او
 اوز نم آوسرچ را پری یک نج نامہلس نب ھشروارفتض اد رکدیق اھتایبرپ کک ا ےنر وصحماوکن ج تیمحسںورالاس پس ناوکن ایف

 او سیا او ور و 9 رپ ہلباقم اے متارا ےب

 -ںیہ ےتاج ےک بوسنم یابع یشز فرطیکی نب ای درکاپپ کک

 هی رپ ارگ کنم میت اربا رحب ےک ےن رک رب ترامالارادروا تسلی کی نب نامہلس نی جوار فن :طقربزاوہاوورصب
 ناور باج کز اوما تا سےک لددایپ وس کیو یخ حب ےک ساےئہدرکر ضم ںویتقاس ےہ سا ایپ ےک کرم رب مہر دوکال س لالا

 داش یر روا یارک بز اوما ےس ورخ انچ لک کاب رکا یک ت ساک نیک یت رہ دب اقم ےک یا تا ےک ںویہ اپس یک ار د اچ ناک ندید واب
 دوا اف ےن درج ھوا ےج یک ک وب حلق ور یادی عفو( يا نان م) کنم لیا چھپ ںرافوک ٦

 باس بناب لر مارا رم اک ب فرط ایسوس ےک یوزر ورتو ل ۲ نوا ادا ژنج اکسل ناف فارط

 ج ایگک نب رکز و امساد ییدایا نوراہ اب ددحتاپ ےک یلجنوزاپ ناریرم ذن کوہ یئاڑل یب نقل رق یدایادیت نب توراپ لم

 یک ٹن رب ھا ےک کا کر ںی فل از پوک مرا ےس ساتی غالطا یورو

 درک واتر ات ےک کج یکرخ آی کم ین اراور وحما ےن ںونودرخالاپ یر یو یئاڑان نارد ےک وراپ دوار ماع کک

 مئارب ارق کے اچ ےب ےک یر ہار ق یر حب ےک یا یک رگ ہفوک

 ۔ را نا ائ ا۵۸۵ر فیر دے الآ ےس کرہ یم وا راے ایہ ےک یک ا سز شا نیا لالا...

 ۔( اپ ہلا )ےہ

 تی تی اپی



 لوا رم... مزاج رل ۷۵ نورظیا جرات

 سما و لب ترور وصتماوآشا اما ی گره ےک ایک جلسه اجناس ساوکں وگول ناروا یک دایر

 ایہ بنا ےہ روک بابا یک ےس راب ےک ی یو وثروا ی اور روان بع انا اوکن یس اروا ۵ دلی شورا ترم

 ےر یا ےن نوور یر ے ار کے رک دم کنار غدد را کک فرط کک ک اےک باج و فار طاہر ق ورعب ےن لو مه

 فله رضپآ ساب وه کاپ پ آن اج ییا یارب ی تھک تروس کپ آں یہ سش ر اطا ےک پٹ آول ئاہکا ہک کر کف اتا

 ایک نپےئاد یتا ےن میلارانانچ ےک اھ
 'فرط کاک ات سد مامور مل سودا ککے نل ےک ےن آے یگدلجوکی وم نم ییشڈین کیا ارگ یی سر وضع

 اکا ےن رکن اور فرط یک اوہاوک زا نج ہیبت یی سیاق ان ےک یگدہ لا یخ ھتوچ ارب مار از بک یک ارد اایکرمر کاکڑ

 7 رر تخ یزاو یک لوک بات ےک سہ جفا کارواں یب ر لک کیک راوسروا طساو ناب یراق ناارود یا

 سا ایدرگدنب ے یرایشیہ یئاچناوکے زاوردرچ ےک دارفروا ںی اور سی ےک ےک تظاط تست اتم تیتر و

 سر ال کہا یاش وتقا رہا ےہ ترور بجا ایم مهران شیلا ۳۱ توی یک

 یگدیسا نب علا )رد تدبیر تارا ریب نزن يک یم ھئت دب ےطاف نیقاوشود ےس ہرونم نی رخ ںوڈد یاد راتا ۲

 کتب ج ے کک ےک کب اوج ےک رومی کا ای دا تو ہاسےک نا ےنر وصی الخ( ے لک

 تسمه اس يا وه نخ اس ارم اکرم ںی

 ےک 4 کارا تاسف ہددپ ےس اوہ ضاح نم تالار اد یوم نرم لا ی :گنج یک ارب نب f ریا

 ےک یوم نہ کروا یھت اوم ا آلے ور کا کیا ے ہر صب می ربا اھت اس ےک ںویہ اسرار ناطق در شیت دمت ل د

 و تیوب لس لباس ہو او مقر اڑ ہےلصاف یگ لے ہل

 بن مہ ےس فان لاک روھکںس ین دنخ رب اید باوج ےن ںوگول نا قا لوس یا اس ویا چاه ماچ

 حس ش لویتاس ی ور ارم هدر گچ لو ےک آور ہی دص اق کم ےس ن دت ے رام ایگ رت لاردا

 لئاروا اکر لپ نوک ما ےن مین اربارلگۓ اج 1۴ ود زات توارد عا ےک تک ےک تمد ییا کو اڑا واٹس ییا ییا کی و ارد ےن یک

 سا آرش یر یتا رام انچای مک انا ےس ےئار سا ےن ںویھقاس یئابابد عاک ن ڑلیک رک دنب فص حر کما

 لاج یں یم تحعاطعا کرے نم تکا الوب دیمح اہک کن رکتعاطا یر گن مارک شا شا یک تام عرف کد

 بت بس درو توپ ےک مقا ےک لااا تابا بس کیم اب تع اعر قا اپ ےک یو ا ےن گامی ینہ زکال

 تم جا یاھتا ےک مارا انچ ےھج ات ےس رکنی مینار کیل گن یا ین ب گرفت ارور ا... لن کج ارا

 او بس ےک بسر وجد گندی ےناد ےن اھبایکب ق اھتاکن ا ےن ںیہ رکنا سوپ رک باتو ها ےک نارکا بگ

 یگ ےرجو یک اجر ھکے فا فرط ںو را ہن روا اھت اتکس جڑ ےک آ | ااش ناد یوم ورشا اے فرط ںوراھ راے آ

 ےس اتات نکا ان لت یر ہر یاب نور چ وچ فرع ےس وے گا اب یتا ےک یت ےب کوہ روم ات ترکہ ہک

 باوجاککں ولت ےک فیرتے اےک رکقلع ےس فرط ورد توس وا تا سے او زار لک کس مارا کیا
 برش رب سکس ماکت رسا - تر نوا کسی بد

 0 پ9 ۳ دت اپ ےک وا روا |

 تے 8" ارا

 ۔ انک جے اکل یخ لو.



 53 نورظیا را

 امسال و شکروروووآ اي امر اس ر وصخ رس کارا تقوی

 قع معارف ماست مس 00/0

 ےس ھم اس 8 اے 2-2 بشی ندا دی شی کو چا ۳9
 روت روا ی راو اے ںاپو و ی اونو

 پ ورا دم و ناپ آب ج E یس

 نی میداد روضه ی مت برق ها دا رد ںی نلایمرد ےک لم اطساوروا فور مصب پروا اگۓ اج وہاب نند
 ایلرکرعم مع اکے نان: تن مارادان اپ ماقم لا

 و یوگا نشر وا ےئ ارم ا 1 ل ما شروا یر رتب یواین اکی ا س اک اچ :دای یکدارفب

 ا اطرا نب جات ایوب گی ےس سر مولعروا تن ا۷۰ تف تام کت یش
 ۳7 روا نا ا هیت تس زاورد لس لوس اخر مع ۲ روس لپ

 _ ےک هکر فرطند راک

 روا اوھپ ۓل ساری درکراک:ا ےس ےن رکا اوک تامل أاقو دب نوچ حوا ما. کوک اوران مال
 1 ار 2 ماکو ناددرضیکی جن یلاھکہ روا ام اب وما ری صاظت اور اش ےک هر

 این یکل ین ر وا :ہصق اک متا

 اہک کوک ےس اب
 0 ے اور بش بصق دا روا اور زنش واروا کا

 سس هدابع نم ءاشي نم اھٹروی هل ضرالاو هلل دمحلاو هللا مسب

 کرہ ںی مر آراد تو لب لا کرب ینا اہک کوہ بط اف لورا مرعب ےک اا
 ناولارواناد ےس کرب یگ دلاخ یگ کں ورم اک اکر ہر را وادخل وراپود کوج نر داف ساک 2 یاروا ر گری روا ایگ زول رک زوم

 راز و بسا 7 میم اک ای والے تر رو را و
 بتاع ا



 لواصح۔.....مراچ لج 1ے نورلغ نمار

 _ ےک ڑ وزد یوا ااھتایانب ےن لو

 رارخب ہک! ے اورو تس ہقوگروا ماش اساور ورکی وقوم انا رکے ساروا یک گن لار وصار کب ا :بیتت یک شادفب

 شو ایا بم رس ما ره نت کی یصافاکں حفر ال لا نیمار
 کیا ںیم نزو کیا رہ اھت ایگ انہ دان مسن لا یک تو ےن تارا اسیر یاب ےس ہان رش یکرہاپ یلادددنا ما ونہوددانپ

rرہنا ےک شر اپ هک سان فکر ےک اج ےس یر تانک ےک لدرالاس روا لو لمم یز کک یا کیا قارچ قدس  
 "نوار تب یک ھو ے تو راس رویا ورب یک خر وا سرب < یر ¢ یر ما روا اش ور نم

 مي آڑ ورکر مکن زاهد نقل تفرش کریو آں لاپ ںیم
 نی و و 2 ال باح ےس لور الاس پس ےک ےنوہ لکی ےتاج ےئ درود ورا دارت یادآور ےس

 ایگ رپ درک ا ا یے ھا سا ا ا او هاب

 وو

 ناز اھت یکرومام پتی الو یک قوا رہ لو وکی وہ نہ یکے عحافس یاهو :یردہع ٹو یکی دلا

 روتسز کب جے رمق کربلای یوو یکی وم شاو کر وما ہاڑب یر جبر

 و نت ےن ید یو کک ؟ر لاین _روا نر ا٢ باج ی پید ہم ردات کاشی ج باج ںی رو شب

 ںیہ یوم یکایک و رک ل واسم قربان لت سس نمناک تاطب حس تم کر لو یر ما نٹ ار یماایکل قع ےن یی
 یکے نآ راہ رد وکی دم ےس یر نور ار بری اک صور و یخ انچ اکں ورکں ور ولنموکت اب ساب

 یوم نج یی ےک لا یھت اج ید تزاچا یک رض یوم روا لب ی کس لاو تا ٹیم باہ لب ورک بجا سد ترا
 ےس فوت وکی سب سی وت ےک یر ا اا ہرا را ے لار وصال کت رب یا قاب شیپ < یر رام ۲

 یو یک دم ا تی رسمیت سر وقت روا وب سیف مایکل تو سا درکر وما وکن امیلس نج کی اردک

 ۔ایدرکر قمر ہم ئواکس ا ناب ےک کاوی سوا یے تیم یکی رہ

 واں ول کروا لو ازاب هر و. 0 70 :ماکن اش فالخ اکر رضا
 ہک تا ن ےن د یاو کاب یا متا ےک تام کیا کل ام چک لاری سد فلک ترس

 ناش ناش کارم کر کر وصن ای ہکےہ اید کک تے جو سا 0 ےن ادوات افتاد بس اے لکی تے ید یو ےن کوس نیم

 Es ےس 2 فو پ تلادع یک اے د کاروان

 لاو گیج ارج ںی ارقام مال ںی فار طا یکن اہ ارخ ( کر اتما) تون ید نت یا ٹا شد ات : ور اک کراتسا
 رکی ےس نورد زرو میلہ فرم تافاضمرٹک!ےک ناسارخ ےن سرو ےن وہ م کاپ ےک یا ےک فو ناتو سا« تارچ
 ےک ار لاس پوج وج دعب ےک شاء ادرک رک دے اب ےک کشا سارکید تسکقیکس ا ےن سی سیر ناتو یکم ربا
 را ورا ےک کدہ اد ہت یل وکی تن یہ مزاخ اھت ناز مین زد (ناذار )ی اهر ولو وصیت آنا سلام
 سایدرگ قیم سو تا تام ےک عرف ارب ںی مانا مکے نم رکک نج ےس لڑداتساوكمزاخ ےن ید ملا ایکہ اور ریت ےک رک

 ۳ مزاخ هال مپ ساق ربات مر ی یک داک رپ ہم دق قره نین نر اہنیڈ رس: اھٹ یہ نعش نب مہ ریس

 -ںیہ ےہ رام فن نو دلن نئاہ مالی .

 ۔ےادہاھک نار ۰۳ف یا نیا لاک...



 لوا صح مرام دلج 1۸

 فیاروااید دا لس پت قدنخ یکرسود وکی دنخ کیاروا ےس مناقب روسروا ںیتدنخددعتم ےس 1
 رقم در نا کر رکاسرا از کی بت هدر سا اورد راچ ےک یارو ا دیک هک رس اسد قد یاب تب

 کج ےس ےزاورد سا ےن ںیہن یی ی را شا سوی یاب کس نا غم روت یھ یار ےک سیکواتساء ئی نیم
 4 ےگ وم ےک ماد نی است ل جد اتسا گے ا یر کی رور عر ط یا یارک ںکاروارا مک 3 ہرا فرط یک و

 ور میا یټ شر ھے ل نار قم زا و ساده کم فر
 )ی اکے رم ۲ تلکس فر یر شب 2 مٹر کوک دۓ وہ تا فریب او یمن سما اسب

 ناارود ا ا تے اے باقم ےک شیر ھر گوہر سم ز اکدوخر وا( ےھت ےس درکراھظننااکےے ےک ہین مس لر
 ےہ یئاھکو ےوہہ ےتڑا یئاوہےڑڈنجےک رکشے مے کسر

 توقی کے بسر کر ا ااو ریا روا ںی بکس رک ترس چ ےن ںی رک کما :یرایفر کروا تسک یک سک
 اک یگ بر نور وا تمرکز وفا ے سد دیک اٹ چب ےس ےس دارا کرار لیت فت ادر مے

 as نام پچ شاپ یار وہ سی اتسار کے ن وکں وی دن ےک یکے گی ےل رکریقرازو
 یر که درب بای ياري تی سا لات الی ساری جت دنا ورا کز
 لب ین امکان اد کام کالا لت تمدخ یکر 7 ۳ سیر خاک
 ایل نفس نون وا بلاک ارت اکرم

 بقر رمی انب ہیقانہ نان سن یوگا دن م تافرپ نک رھا :یږ مارق نب رتا الاربع
 رپ این اور ور ےس تن یکے یب د توگو تالار تا کرہ ار ںی ےک ہلکا مک امیج اوروہ کرہ لا تق اب

 e نرو فر رر ےوہراوسرپ سادوا یی رخ یار ریت کیا رب ےن شا

 انچ ید توا یش الغ یکی رہا ک 7 تارا ور ڈاک پت رویا رور فخ س اپ ےن ارو ایر کل وبق ےن طراوت

 E چک یف ے ےک ی دہہطخ ےک رک ام تان اہلی اپ رد اکی سابمع ےن طرح کس شال رک بس نا
 وب ناار شا ایکس وب رشت تکی يک ری ےن اجے راب ےک یہا کک ايا نارو
 ےن یک وا لور وو ںی اچ شب لک هاب لاک هر پک کو ۓئار ےن صحن نہر ٤ے ہر طخ اک اہ ا

 دب ےک اھو داوم ےک کت رام طن ےن ب رھپ ےہ یش تا لات اب سرو تبع شش را اتم ترا
 ۔اید جا اپ ےک یا وک شار تلاربک

 بس0 7

 رخ تن یا اوہ مربی یس اور وصل ےگ وم عیدی ذوا ل اب کس شا ادب فر فر : درس نروگور گن کی ماشہ

 اب راچراوس واسم رم نر رک ماشہ زور کیا سا یدک گردی رگ درد نا فک ورح یک شب
 ا رام ےک رک اہ ت زاچا یکے وہ ضاح ںی تمدخ یکر ون سمیرا کت یاش لار وص ئاج یت
 ماش ما رونی ساق سرکار بلاقع خر فرصتی زر لا

 اب ہے با سم ماشج«لو روم اشراف اطع سا هر وبا تم
 ہک س0 تو کس کاور اید کت اور رار کت سرو ورم ناار وا کوا رف تم مرکه آی روگ



 لوارصح....راهچ دلج 4. نەرلغ نارا

 پاتایا مک

 ون روما پس لو رف تواب و خب ماشہ یگ ٹوھب توانب سیم فارطا ےک نس نارود سا ....: لنت اربع

 7کس حتاس ےک لوراوس سو یب نئار بم ےئ ارد ر داد لیتر 2و و اس فرو کل کاش سار کس ناشتا
 ۳ ےہ ویت ماشا یکے وج اڑا وت یک د اراک سکر اے چ اچ اوم

 ارکیده کف تسهاشداب اروا ایک دایی رک اے پ20 +۵ رگ نم ما
 یر وار منا ےک ساو روک یک اروا یارک شق رپ کلک ےک لادواو یر کل ٢اح ےن فالخک ہاشداب ساےنم اچ

 ات یدر اور روو دم کتار ےک ےک لن راو ں وکو نا ے ر وصخ اھت یارک اک ہم ماقا پا ےن شا ادبعےن شاید تا تم
 ۰ سا يدر لوکس لولاو انا کا

 ےس رورو ا ےن ر وتا یک مد و ا یک یک تفت ن مر حر وا یرررقتی کر عن ب ماشہ رپ دن توک

 _اگۓ اجاسکل یم ت الح ےک ی اہ ھت آی کا ییج ایک اور باپ یک یر فاوکس عفت

 نا ے یر ہا ےک آے ے ہر صب رواہ قو ماش او ن ارنا یکی ای آب او ے نا ارق یر ہلا تنو یک :ورکی مور واوا .

 سل ام یاب د م یک شوش ف الغ ےک سا )ذوب لایک ابا ین روا حدس یر وا تنااعاوآل ورا
 : ۔ےہ اکے ےک ےب ےس رول یکن ار ن یک جہد رکر شش کں وگول ناپ آیکی ید ار

 لوس نا نکن کل او ےس وھب آں واچ وہ لئاد سیف ا تفو مت کیک تیر یدک مالن کیا سا ےن اھ نب مت
 لور ےک ہیبت یا ای د باوج ےن اپ نھ ما عمیق اپ ںیہ ےناو نب زز خدای کس ا نیا ن مل یماو سا عو مل یاع لیا
 ' یکن اکے ی ااھگ آے یاوکں ونک ٢4ے فف م یا ے شا تیپ سیم یے یئوہ لزان لا باکس یم یاےھت ملی یل یا
 از مما ایک ےک رع اپ و کور رک کپ م کرے ابن مس کس له نا کل تنی ی تلیضخف
 سن گرد کم اروا ےک نبی ہر یک کت بدف کم ادجو گنج سم ںوگیمآں ود یخ انچ یل ڑی ماکل یر چن ےک من سج
 ۔ ےگ ں٢ پورا ے کشی کر وصماےس سج

 انا AAS رھا یا صر

 رر وکو ار سار وم ںی رر ڈے ےس رود یہا دوکو ر ماج یر سود رادار نفرات تح ییا ےک رکا رہا

 2 و تا

 لرد ترم ناس ےن عن رک ی یک مک نزن نا رفع ور از نت

 فرط یک نے َ ۱ ذو ادب ف سی یادت یا و لیت ا اا
 لو نان ٌ اوہ اک ارپ ہم دنت ےک کا ایکو ادر
 ےس لوب ام یکن وور تن سس تر

 یو ر سار وا سرخ نت نت بسم دین انچیو:ادیپ یکصاران

 وم ش لبادعب ںونےڑوھتاپ درک لڑا نکس نت یا ماتم عاق اک ادیب س ن اغرب ےک ےن اچ ےس دام ےک تش

 ساروا یی 2 و یرہلا ںی ج اید جر کل خ کیا ساپ ےک ر وصحاے فرط کی ا ےک یے ر ڈان اش یخ: یک ا

 فی رکن لپ صابر.



 لوا. مزاج رج ۰ نورلغ اج راج

 ۔ی ی تس ارد یکے رر زکر د ےس لب هم
 ہی سم شاپ کا رایو خا ےن دم جارو جلو ار دیش یر وا هه کا رر و را دم ےس عز

 د اولی ںی م الملا ےس شان یک تم
 -اگۓاچ ۳۶ زورن

 “یز اوہ وک سا نہر ادت وور ناک
۲ ۱ 2 

 رو اینپ اح وکم یت اربا نج دلاخ وو ادوبا کن اسارخےے فرض یف ا ےن مم
 تو وس روگ لاک او دتا ےک یل ام اک تو سش : ایر وم ام جت اس ےک دب یب نب نوتلولاوک اص

 اے ضا

 ےن رت اروا یان روک کن ایئاپ ر ڈ اروا یر آو جور وصرف ا سا ےس ا رک :ںایررقت یا ۲
 ۵ لاف٣ا مو ےہ یو سش پور دم رپ ؟ے بناج
 دو 2 ورک اےک رک تن اف ایا نب یا ےس ےن نافسدهب ےک لا یادو تمعوحیک یر افوک شا جد ھب ےک

 پا یو یورو اروم نراف تموم سد ص7 فر ترور کور تس و وی اف

 زا کل سرکار ب هژاداقب پا روا یک رگدوکر وج نب مر وکو رن وکی لک وایم نک نایت سوک یورک یومیدازررا

 و طی کر مامی روا نک

 یکی گن دواد نیک رسا اکر ضم نامی ےس ارپ ناروا برد ھر! ےس اف شنا :ںای رر ق کیی سس

 ایسا اتمام ون اباد ی نہ دج کا شی ن زوم تا
 ۱ هچ شورت ار وک انسا انچا ایکن اور بناج یک فاوکف شا نر باس یاران( اکی زی نشیب )کی راع

 77 یدیرترو ای دسیا ب کی ب کوما ا ےس ایہ روا یک ےل ےک ےس رک نج ےس وہ ناروا نب 30 یم ارنا سی

 ریبع نی جر نک یب ےک ےن ره کک روکے ی نت. تل یم لاس تاوان بیم بعاد ےس اہم ی کر فا یک کوب

 ارت راح شیا

 ر ناما مسیر یر سی رٹیار کروا امی پ تقالخ خس یم یاسر وصنم شو سش رو ےک وم
 دن نام سی ہرصب یوم نب یسک یم ہفوک 9 کار ماش« اص لم ںوند نااھتایکرومام وکی اراک ملاخر روا

 دیک کل ا لاک کن ب ناسا رز روک یم ربا نج دلاخ وو دوا سیم چھپ ء ےھت رنروگر ادب ب ار لا تای زا ورو
 یکن امارت ئل 9 0 تا ےن سا انب رفرو 6 نارا لادن نہ دابا

 یل تافد یکے نور ل ام امام ید کلر بس دہ ا انچ یز زار شین دق ےک سا اور باپ
 ایا ابان ھت روگ یی اکیا یک و تاک دنسرنروگب حب یوم س وا٣ زرد ایگ ایک راولی داحس نک نایب کار

 اہ

 نا ری ارپکن تلاش

 ؛ے ۷۷ ین جل عمر و خانجا ماں رام نومضم کن یل وطخ ن یئام ےہ یئوہ ماتس لات بالا...



 لوارصت مرام دلج 5 نورلفن اًّرات
 و رکن ان عفت نیر کے ر وات کت واخ! ےس اک

 اردو | ادب روم جوهر قیر اس کا
 یتا تپ 7 اکا ہک یکی اےک رک وو السوم توک وک یھب ا یب نکی ا دوا اھتریسا

 ر یک اےک ر لوو ےس مغو ےب ن میت I "نم ترب ادب نب یکم لب فنا تروا ای درکل وز تسلیم
 ۱ ان توام بلی یت نام نہی ےک رک ل ورح یوکس ار یر وکار مت

 رگ ارام ات ست( مت نر یانگ همت کرمان گرو هری ےک :لای ریز
 دکن یک ا ذتایدرکل ےن ںویتااسےک بدلا شک س 7ا بج روا ای دانہ ہفروگوکی کھ نات نہا ردوا یورک ل و زخم

IU:پل روا یروکی ناپ ین ملام تموت کور ہرصب کس لس اب کس کر  
 اوز ےس مب کک یش لام کش رب ترحو جت اسےک لارواایکرومام کرنٹ
 ۔این ریت صرع ےتپا ےک ر۷کل ور حس ره تست ہائر رب تس واو

 ۳ ۱ عفو را بکش کمال اوکوم نب روان آرد کی ٠ :لایرر قتل وی
 رکن نهم مهلت رسا نبرد افسر تسویه کس کنم نر اکران نم فو
 ورود بروم لای اشتر ها ےنر وصل اکر تا شورا نت سرت اهدای تمایل
 را با شو ایک “او روک کرب نج دلا یب تک کل سس ےس و یکت اب یک ودرکس ۲م جیل کن تن اہل نی فر
 زن سس کل وز نام نر ےس شناور مان لوس تست
 ید تو

 ماش لم دس یک یارو اا دات روت ذا ےک رک ب پتے یر ترو سو نر يا. :ںایررقن کا۵ا
 ناک وہاں ا “لاس یم ایک وم بس نر کی تر الکل اس رضا نزاع لایت لر
 نی امر لا لایا یو ا ےن و ےن رک ماکت ناز نم نم )دی زیب نیز کج کا بت ایل ایگایگن ای پداکا یج ایا نم
 »۰ اد لڑی دو ےک رکی چ

 "کی ید دص عن ج نامیلسروا یکی شک وف نیہ ےک کر وکی تع کب ان ج ییا ےن ہری ا نبق لام یا
 بارکد یار وما وکی واک وم نج باج ےک رک وز ےس ورع! تموت قت ےس جو یکے در لو دیس نر
 مارا نت روادید نم رپ مچ ےک رکل دزموکن ابد نب ککللادمدحب ےک صفی داوکی کر یہ نان
 نج دلا نب لی اساس لم م تموکقروارب ر ف اوو کک مامو( یک ےک یاد بیک نک ر مارب یک اس رو زی ار ایام
 شات لک تب ناب وی ۵ کی د ترا رطوبت کس ناسا خرما ترس ای اورول مق ڈیادہع
 توصیه هوا اتق دہی ارپ ن کیر شدا اوم ترافو کوک

 راف رطب ن ساب قاب سس تموم سر وصال یی ان ے ساع یئاھب ما کر وا
 رب ساب یکن ایج تیاکش ریس ان هیزب ببس اکی وزنم یک اء ایکن یش ٹل بان ب ید یل کا روا ایک وصب نادات و م یاب تک

 1 سر رر

 ( مرم )یوم وق ی کاک الم اات ےب کرک م تک ےن ١نا قاواککی ٹر قی کن ات نہ جاب ددوادلاخ نج جج...

 سل اب تست

1 
 ر الا



 2 نورلقں اًتراج

 ملا یا ایک نم ےن ید نب یس یک اف یم ہطاعم ےک لیتا ےن ون روان

 و ی ےس لی نا ںیہ شئاران نام ز نت اس لا لامپ روبرو وتو روا یورک

 یوم یارک ری ر اہک تک

 و مس گلو سوکت سگی رگ و سم اث9 ...:یگر رت ا۵9
 07 اریق مچ ی قرن ز (اھتں ومار اکہ ناز نب نص )وک اج وتلاوب ات مرگ ہک غنر وصتم ای قی اپ بس کیا ی درنعم یک ایک

 ر ےک لو روم م ب ضر کی ر وامر وام کیک اتار وصعماب ےک ساان رکن کرکتر یک ےن 7 سود اھت ایپ روات

 نہ ھت هروشم یار تس جم سا تمام تفت طول اچپپ ےاروا ںودرکدیق سا شوک نت رک کت ساب

 ایرو بوک کن صار بع یہ پا گم کی اےک کل ورک ےہ رب تملک وزن نسل نایاب نرو فولو املس

 روصوت رودکی اهر هاو زنم ؛ہراکپ تمو ی لج دا روا سرافزاو:ا شی جا 7 لار رقت ا۵0 تا ھ7

 توری نم نب ن تنل دیک راو لاس یا ا و ای ارج رپ و رفاےکد رھا جو نب یسک 5

 ا ۱ اچ یکم رویم تم ب و ززروگی کر صل کب ج اکہ روا ایر واب

 ےہ اف رداص ماکو یکب عکن ج ٰیوم ےن روصنماےس بو یکست یئگی کت ی اکش و یک ب عن یم یوم ےس ر وصنمأ سی ا۵ یاب وال

 ات رو ادا رس مک کدہ
 ںوارکراقرگوکبحکن ئی ےک نالا

 ار رد ازآن سر وتو یا. نام ی کک کلاغ

 روایت راد راوی تان هاففاچگع ابا لک دم 2 اد مع تروصب ید تلبم یکن دت فر ےل

 هر ی ڈے 9 اپ ےک بس نا یکے س اک کم اہک یل س ۶رت اپ ےک ءاسور یت ہر یو یاسا بحاص اص

 تب نایک اپ ےک سا یم قو سب زا گرام هه راد شبا ید ی زاچ اکی ج راج

 س یکم ولعل اح اکر لان رکید ےس زاوآ تہ : آ تہب باوج ون ایکم الم ےن ںیم بج ردااوہہن کٹجوتم فر یی ید و وانت فرط راولو ییا م اک ا

 اب اباد ناب نا اکے اجاید یت سای ترا کج نت کرت کوب اوج ےک ہرا کام خر روا ےاج تالاع راست

 ر ردا ک نیتی زم نامے رکی مج دول سات سیم 4 دادود ےن یک رخ یک و جت سارا ےک سا

 1 رتی کش روش کہہ لم نادود کا ے لاا... :یزنروگ کک کرب نب دلا

 ا احتراق بام ی لی ںیم رب ہر روا لکو مے

 ا شاو میا یا تر یا سو الو و زو ان نکس یر دل سم رہ نج دملاخ ایکس مع

rsآں ون ترک  

 هل اداروا اب و کس رس

 ی را اب درک فا کا نخ “لی ںیم تف اخر اپ دو ملا ند ےر سود ت یا

 کوم ےک یر ہما ےگ وہ وج و
 ر ا
 اے ےک رار ا رلام کل

 رم وطمس ہر لی انا لاک...



 لات منا رج ےس ٠ نورطظ نار
 ا ا ۰ و ےہ رہے
 ۔ا روف و7 گر وصال ان ے تقفو سا

 کل م مج ای درک ت ےک کل وزنعمےس یبرسفا یکس لپ کیہ ز نزب بقیس ےنر وصنم یم لاس یس :یٹوزحم یک یب ز نب بیس

 رپ کروم توماس ےک یب نت اب بیس یی ایگ وو کات ایا رر سا ےس ںوڑنوکوکب اکر شن نب ناب ےن ب تیس

 را عاری ور دلار یکی انقر ہرا لاعب ےک راہ اربع یار ہک برک سوپ یکوا دی ہوکر دہ کن ی برقن مہ.
 دور ء7

 ےن میرواشاپ نین سیم یاس ی س الا یگاور یک کاو ے و کت ادا فو دتف یاب ے ویا ..:تام ورم

 ناوکں ویچ سوسک آے ےہ طلع ل ئا یکپ طراد اے ہیطلم لئا ے ںولاور ولا 777-09 71 لار ريطلم ار طاروا مطلع

 یوم روک اروا ی وہ شوش نو نا سیم رمز ایلرکور صا مم اکے طلمر ید تسکوکن ا ےن ںویمو رو یئآتب وف یب اقتمامد لک لک

 نس ےل ہرمزج دالج زکاھٹا ےک لاھٹا بایسا انب دوشروااب درک اوج ےک زلط کم شکوہ ما ا ےس دادا یٹدربپ ےن ہیطلم لا نارت بم

 ےک یک یک یک فرط یک لقا اب وم یارب! نب دلا ئاد وبا لاس یا رک ت کوک یررکل اقیلاق ےک رکن اے ورک طلع نیر

4 
 اص لاس یا یل مورک نم نمک ر کوہ لو ںی کر والہ دوای الچ بناج یک ان رف کک رک ل ککے لق شاہ شوا رخ ابا ر ےک رص ایم کی لت

 يه سقف روبی نم نکات ااو ردا ایک اب ےک بوددوحتاس ےک ہن اص ادبم نیدیغسروا نیطسکف رب یکن

 تواغب ںورب رب فر فا نانا مک دب ےک سا یی کوہ شین لاج یلایماکی زا یکم ےس کا کے س آد تاپ یر یقروا تیل امہدایز انا ایکداہچ

 ےک ںویتشکروا یل کرایت ںیقدنش روا ںیہانپ رش ہعلمےن ںوہنا انچ کل وم لقصور ج للا ےس سا ےگ وہ فورت نس یم ےنرکورف شوش

 مورەاشاب نین سم یاس رھپ ےھت 2 اه کس رک فر سا رول ورا وس نایت اب وج ےس د رک ومام رپ تظفافتےک ہیلقتعے ر

 “ب درگف اوم ںیم اطخ یک یطلم لا نو آگ نج گاہ دارگ دہ وو ان رش کی اےک کو غرو 4 ےیطامروا یک اعز هم السادالب

 کس درون س یقین ںونود ےک ساھھتاس ےک لار یاس دسر ب یاب لاس یہ

 سالم لا يا ت-_ شرف یکے تنصر یک آر ياري رای راہ دوکں ولی غ ےک نار کن پے نا

 دارم یکے لار اد نرو ین اید رکا لابو تومور کک ۳ ارادت برا ارادے ماعوارہاش ۳ کوہ راف ےس سا 1

ق ةر وسما ے ور یک شاوہہرہاعم کیا ن ایمرد ےک مور هاشراپ وار وضاش ویو یا ايد رپ لدیمور یطلم
 ےدئوکں ہرے ل

 مورواشداب نیت یھب ق نب نسوار ےک سااھگے نر کزاہچ ھتا ےک ہن اص میت اربا نب با ولادی چار ےک سا ای مارک ررگۓ رد

 وج کن ده لایک چ لباو لایقو کنی یخ کوہ فن ان ے تز کی کی مال اکا استیج ات ایآپ اتم راک بی

 اگر توام باد لا با فس کر لس الکی را دا کت بو کت یفورصم یر وصی تال۔اومےک نص

 که لاک لو عجب آنونس نم را قت وہ وہ ےرکترافو لا وئاملس کی ٹیم آہ وروا

Laleها پدر یا لای فردا لول روار اما ےب ہینیمر کس رک وک وک ےن یز راو ناف تا شو. داپچ  

 ۱ ار ںی وردا ایک سرما تنم وا کج وج م تروا یار رک

 ےک یک ںی لار جوک رے ر وعما ے مت سہ زج ج راوخ کیک اھت اوہ اکر ںی اکو مرتا ےک جی فرار ود ہزار ہک ب بص ں وزب نا

 اک: کیا یکں وامان نب برج یک کانپ ےس کت ناریم کن لار چي لات بد جک مل اقم ےک ںیک تا

 فلاوصاا کن شاخ نم کیا الا ےن رکواہچ تا س ےک ہفت اص ےک ہک کن لس ران کا اس ای بيش ےک واریت



 لوا صح. ۔مراچ رج >
 تر برد ذس کا یا تست تاچ ات اي ای ےس بقل کرام ےک

 تل ام یوم نادری دا هات کس شام تصشا نت تن نر: لاو :واهال ات ری
 م۵9: یئاپ تافد ےن تدشا نب تل جا لم ےس ار تقو ےک یہپ وا راترم ترا: کوہ یاد
 ہرعداک ےن وای ڈے اورو یک کک تے داہج ےک ند ۓ لوس موم هاشراپ شوهر حب < یاداهب رم
 فر کراس شف اجابت توری اس ایکس سان لاس یارک

 ےک کرے گیج دوکو ون ن لر وم ککے لو

 ںیم وا و ںیہ
 دال د ےل اص م اع

 روا ںی یر کی وما یز ںی اتو کب ج ی نوم رےہ م اقماق راج ےک تو دوی :تیصو یر رم ۳
 : یت یجب ےن اےک رب طول لا ےس تافوتقوےک یار 1

 یوں ومات یاب نچ کم ت یس داوہ کہن تن لا ذس شرک او ںی لاب اک یا اے شا کیی آ7
 یہ ےھت ےت ہک جر ےک موف ےک یا ںیم ی اھت ورش کیا ی اپ ےک 0 ناگ
 غا فرط یک ور تس یا ایت یلوھکس وک ا توس صوت تر ر لفت شی نورنص
 رور چرے بم رطح ات ابا مکا یم رقم ا نوک او نکا مون داد آسا لا ارگ
 رب روت تیکت نر انا تک دکتر لار طی ووکی ا فو ہنرو ےس کیھٹ و ۓاج وہ لصاھد ون ہت
 تات یو یکر یش اومد روا کسر 3 007 لںیہ دور ےگ وہا م یم سا 27
 فراصم ےس زور ےک اول کیپ یک اوہ وصب ناو کیک جاکر درا کے ای درک لام اتا یم سا ےن رن لی بت یک نا
 ومر بار ون ٹی مت ورم هات بلوک ےس 9 ص7 وردا ت ےک لولاونادناخ

 وس واک راک وہ رگ سیو سراب ےک ںاولاو نادٹاف هزار نرو هرکی کاکو ےےلاخ ۳9
 یار ا کوی انب ہے ہک ےس ڈب ےس ڈب وآن اروا ا رک شط لو یک زنون کس لودر ایام اکم اکر ہ وکن ا یھب انکی ین ءان آں یی ےس
 لس 2 یھ جا ےک اسارت لاو مال روا ےگ ورک ول یتا کل ا تے ری یلاض ارم رک ںی ے راہ اک ں ایام یکن اردا تر
 رھگک رخ ںیم ےن رک( اق طا یر اہ امو ن اج یب 1 لوبنج لب یاس تا مارو ںی زاب توقیر اہ تودہ کے لس ناو ترکی
 ے ناوج رک کر شرف کن اک ولس کیت یک ت نا لا ںوادک نا تبحت گر اہک ہ نقش ںیہ ےئد
 یک ا یکے ہی لایضا رم رک بی یکی ا می لاعاو با ےک سا ےاجر موج ےس لش ناروا دراص لوق اکیا لو دز اک ں ایام

 راو تروا ےک ورک جایا یکے ٢ی این مس وکر یک یدو ریت کیا مکا اون زکر کرم صح قرش ارش !رادر روا ےگ ورک ل
 ارم گند ےنوہہن زادنا لٹا ںیم ںو اکے پا وکں تدوگرادرجٹزوا ےک ورکی ایا لے یی لاخار ید ارگ: بلطدم ےس کے مو لیت
 ۱ سیامک لی

 ات هدایت یادت مایلی ضیف سی ییا ذاوہادیپ شرک رکاب یھب ےنر وصحم اکے ابا
 اےک یم ر وما ںیہ سج ںیم ہللاوم ادب ےریم ےہ یکد یت ویک ن نسخ یاهو اچ گر شک لا
 کم واک درکادپ تتسار یلاتدللاک یاس آ یک ا اگوہادیپ برد نزول ملت طاعم نان ےترڈ ےس یتا ںوہاب رے ےس اعد ےس
 ۔ےگ و سرکس وین اش مقوکس نم اگپ کا ع ےس تیانع یا مانا گیتا یتالس

 ےک ی زہ ذوخراد رخ اگے کت اف یک وم اکی راہتروا راہی ھت لا کت اف یکم لم ہیلع لا ییا لوسر تما ےب ےریم ےا
 رکی ناپ ےس روط روپ یک لادددعروا ےہ سوم نو کت حاب ے ےک ہشیمپ سیا ددداےہ میاد کی کس اهالی اه برق



 لاارصح مرچ رلج ے۵ نورطظوىاّراح

 ناو ٢ تاج ناجی کتابی کی اھت شا یک گم کاج وہ کالپ ہندو نر کش یب فو طارفا سش ناروا ےس یر یکل امو ناچ کراس سا

 تہ ونک علا * ات دید مکی یم ےراب دیک ا لی مرکب ہن لےے رے ںی اک اہے
 و ی اکیا روا چ ایک پ ںی اخ ارب تہب الع ےک یک با ۱
 ا

 ةيالا.....اداسف ضرالا 52 نوعسيو هلوسرو هللا نوبراحی نیذلا ءازج امنا
 کاتا ادم لاک يا ار یکن ا ںیہ ترک تشکی کداسفرپ نی زرود ںیہ ےت رک سا لوس ادوار لا ولوج

aخا ( 

 ناتو کش وگو یک ارواورکتشافت کی ابا رق درو یا توری لبیک اھت هادی سر کے

 ےک ےن قاتاردا اےس نا هک لا تعاطا یک ا گیج روا راو رک ایت اک اوتو رکات ب ہد و

 حل کل نود وب تس لات ںیم سارواو رک اس ےک فاصنارواوعوپ تم اے سا الم فردا سیم نآرق کم

 روا کر سی ترور یک اوم مک وبا اجر وا اتا س و. و رگ لا درگز وکلا لاک

 یون لار مز ےہ ےل لا کت یگرروااٹاچ ہت بیر ےک روما ےےاو ےن رک ارا راد رب رم تک تص

 22 روش اون پرو[ انوکن اےس ی الت ناب گران حس داف مار ما نت نوسان رکاب یر

 ےب راک ام ذی دا ےس لد لوس تتم واکس نر کرا اتا ےس یئزناپ پو رگرادریقب اناوھکر نفیس کوک ابساو لام انہ

 تا کس لمس راہے ساان وت مرب لم اک اک آ !رادرت انکررگ توا عوف لپ رام وہ نکی. سری

 زاندرعقاووج کش شوز یت کنی هک ادا داس مکا ےس سا اےک بحامصمو ثداوجرواءےگ سینا اجوہ یھبکت وف اکرٹکا

 ایت نام اس ےس یھ ند ےئل ےک ےن رکرود ےک اوہ الاد ےن وہ وک اروج روا زیور وجو مرک ں ووا ےہ ی: تر ارے ےک ےن رکرودوکس ا ےہ الاو ےن

 رواانہ ررایشو+ تقورہ ترک تاک یر رکروا ںورروگے پا اترب ےک ینٹڑب دوا ین سن انی دن لٹ یم جا وکی و انک رر

 روپ اے اج ایک یی اسے ها تا جان رکن اس کی رضا اد گودال واتس زاده دات و

 تول اچ اکر دف تفاختی ز ےن ںیم ےس بج ہکنویک ۶ندر قی روا لاف یھب ولوم رھی روانا انکو 7,7

 و -یظاغار اہ ےرص یلاقشا ںیہ سیٹنیپ ی رم اتر اریب لدار کہہ رر یری ےس

 یاب تبار مارا اکو روا رک وگو داور فرط کن ولو وخروااپدرکت صخروکی رہ اد حب ےک ےن رک یو .....::تساقو

 ےن رک لر یادو ےس قو اھت ای دم انار پ ےک ےناجرذنگم ایادنچ ےک ورععقیلذ ےن ر وص اوکوم کاایک اور ےگ آر کان ناشنرپ ںورواج ےک

 یبر ای 9اھ اکا ہکت الع اردد ےہ قیر نت هاب فر تفردروی وہ تافو یکس اےس اوہ قبالوردودوکر وصحمادعب ےک

 ۓاوس تو ےک تافو ایکو اقب کم یار راک ی وک لکا یا دوار جٹ کیا۵0 جلا یت ذ2ت ایج ئرپ نیر یبونذ نم ًابراھ ینا مرحلا یسلا

 لا تب گپ قفس قم لا مر از آےک سا)خگرروامادخ ےک سا

 ۷ا نا تیو یک وس سو. ۵

 لے ےک اوت مالا لب و کروا ل اکہ نو مدنی اجزا ین امار ید یک هیت یکتا سپر...

 اطر تب اف اب یکن ا ) ب و تن( تیم ان )رایت نور سی نا لک |

 یس و و 7 لایق رازی زهر مرا ںی دالدا کش ادیب

 ۔ و٢ تافد شاپ ےک نون یو ای کے ری لوقت کیا یئوہتافو یک ا رم اع ی نات چ فوری نکہ کے پ۳۴: ٣بل در ©



 لداص ۔..۔ماچلج ُ ے٦ ۔نورلق نار اج
 لو لا ےن لوا اول نا ےن قر ےگ ۓالب لٹراپ دبا ما يا متد بک
 تا اتم لای روا هک چنین اپ یکت سجی ےن ما ور وان اوره کس لا تم کت فا
 ا تیادر کیاروا یکن یب نو ور وصنماروا ین تیم ی رم تفاف لوگو انایمرد
 اوہ خم راو رپ ی وس اپ ےک تفاظ یر ور وصیت للعم 09و مت روا لام مزاج زا ےن یک نک

 ھ٦٦ ٢ یا کدہ اشارہ ہک

 اوہ ر شن ست تسدض لر ڈس وجے یک یورو پا ےن شادی یل ۳۹۳۹
 بن یر اقا اب ےک ںیہ وچ یکہنایماش یکدہ ملا رب یوم توں رایت یا شرکت یل اتتا ےک ر وسع ے میک کا ترک
 ہا یماش کیں اہ ےک یو آے تہ روا شور زن نسب ساےہ یئوب تافدیکر وصل کوہ نقل ےس اور قیر ون نب
 مان اب نوار و نیمار ساز مس اما 2 آیا آی کے ور یر ہن اہ ہک سیم
 | ال تا

 قوس ناز نصب کس بطور ارباب ےس و٢ ےہ ناک یا یھت بر :تمک کر یر سا
 _ نم ہتعیشو مشاہ ینب نم فلخ نم یلا نینمؤملا ریما روصنملا هلا دبع نم ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 ء نیملسملاةماعو ناسارخ لھا

 ات لو اه لس ارام فہ ناگ مل ےس فرط یکن یم مل یمار اس کس شا مرا نرم
 لس نوا
 ناچ وہ وصف تار تای عرب لا ولو افسر ےنور یھبن ماس رواا ڑی ور عدد ےک غنھ ڑپاتا
 حب را و« اف نت سر
 : !رجباا

 تی وی نم مو لواو اند ایا نم موی رخآ موی يف یح انا اذه یباتک تستک یناف
 ضعب ساب مکضعب قیذی الو عیش مکسبلی الو یدعب مگشتف ال نا هللا لٹساو ء ءمالسلاو

 لپ تس لد لو تر "روا ند یر آے ںیم ںوفد ےک ایمد و ہدنز شٹیروا ےہایکیب تما نمک لا دال )

 قر روا یم رکن میٹ یم وقف رم روا ےن اڈ دن شیرتتفوکم دب ےر یم کں وہ کا ےب ےس یف اھت راروان مالک ا ا نو
 ۔ۓ ھچک زم اکف وخےک ضا

 کرک اپ کیر کت سیو لس یر ملوں وگول ادب ےک لا

 ست یر ی نک ہہ نسخ انچ درک سیما رک از بن مت رگ مات رس کر :تعبب یکی گرد ہللا
 2 وسا تنو سا اه یوم ور ےگ ےت رکتصیب ےرکیددعب ےک نیر شاح دعب لا 7ا کت یم یکتفالخ یک دہ مار متا ےک ید ہلا

 ۔ایدرکن روا ے الرپ ہلصاف ےک لین نے تک کاوش ںی ا چن انچ اھٹاوب اکرم روال نت ا

 ۷م نباتی رو تک 2...



 لواص» .. مراپچ رج ام نورظن ترا

 نم ی درازا ےس ےک ھم ےک ج رر کی یم کت فالف ےک یر ہلا گول تقو سن ےن یوم نی نسب ..: ما را ااہپ اکی دہ ملا
 نب یوم دب ےک تب لیک یک کت جہ آروبجم ےن یوم نہ یکی ودر نادری رام یک درک جت رول نا نت
 سگی ےک وا یک سم تمرض یکی دہ ملا تطالخ مقاخوااصخورداچ یکرللا اوسر روا ربت یک سی بق یک افو یکر وصمما ےن ػردوا دم
 ےن ید موج ماکالہپ ی رک یو رکوہر نام تارا لار ساپ ےک یر ہلاک ا یز وام فصن تیر بج ےوہ ےڑھک
 ۔ےھت یف ابا بصااب یل وخوج ےگ ےک لین ر یر یق ورکا درک روا ب ست سینا دیقےکر ول یریق جہا کرب ےک ےیل تیم

 ریتم کس نا نت نسب مارا نت نکات گراد بوق لب لو او ار : می ربا نم نین
 ےس یقافناایاولوک اکے ن روک ینا دیت کرم کیا کاپ ےک تسود دت ییا ےس ا وا وما ریپ یم وے ساوا میک اربا نب ن اھت یگ ایک یت
 اپ کسب زور یو اد اد نوه خام نیل اپ ضش الع نجادوئاد نی بوقت ود رخ انچ یئکل ر الطا یک ووڈ اد نب بوقت

 ےس ر ٹیپ مز ودوا یصاق کتب جاب رکل نوک وتا م تمرض یکی رہا ےنرمزو لا دیوار چانچابد کن رک یش سیم تمدخ یک دہ لا
 ایدرکل دت ہناخ دیقےرسود ےس ناخریق کیئوکن کس ےن یکدہل اء یٹداتب لاع تقیقت نیم ےلم رک شا کول بج یاب لوس بوق
 دروشم یم ےر ب ےک نس کاواب ود نب باوقلیجخ انچ اکسوہہن بایماکر گم یئارکل الح تہبوکن ا ےن کدہ ایک ا ب کاب وم نک یک کک
 رکرضاحوکن وےن بوقت وا کر کرولننمتساوخرد رپ ےن ییدہ لاء اگل ودرکر ضاحوکس ا یم ےئبامرفاطع ناماوکن ون پ ایکس نہ ےن بوقت ن اہک
 ءروما یکدم رمرکوہر ضاح یم تفالخراب رد نس تاقدوا شکار یخ انچ یک ےن تزاجحا یک رضاح یکن سض قو ےب تفو ےس یر ہلا عب ےک اید

 لون یکے زوم جو سات د ےئار ںیم ےداب ےک فیس د تاقرصوکن یت ر وا نامرجبہنامرجرذءیئاپ رد یکں وی دیق ری یک ں وعل عوف یئالسا

 ےک یئاھب یر دوکل کس نسل مع هک تا رخ نا سیری ایت سر کیم وری اید زا کا
 ۱ ۱ ری اطع مرد کیک رب طاق باطظ

 ےن لات ذا کھ اتر اھل نا اک ات اھت فور ےس مان ےک یش روا * مینو ا اداو ےہ راکدرم شی ۰:: تکا لپ رواروہ اک عجتم
 ےہ عش یم رواء سیم مہ یم پلس ادب ےک ساروا ںیم تروصیکح وت ضرب ےک ساایکل وع ےن سا ںیم تروصض یک ارواای کار مد
 ای اید م ےک سبیل دم ذی اراک مور چ کارد ایدرگل ولو کس وار رو مال ناس ارت مات ویا اچ

 کان موس تبار هد در لیدی نکا نایت دا کسي تگ
 ریفس ےک ددخصرواارافب نارود یا ایکم یت سی ور و میسر شن تار سم ذره رک روا يک خاکی امور کیا

 . گرام با اتم هو فر رپ لورم دا درب کا یک وفات ساک ا فال کس سایت فراق 2 لو
 ےن یکدہ اھم اک دتا اا نار اما سیاره یئاھپ اک ٹ لہ نگ آب ہلباقمرایس نب صن نب ٹیملروا رینج نام وا
 شنا راغب کبر اچ ایک ر تمدید یئاھب ےک لئ چ رپ ےن رک نچ ےس ںویغاب ےک دصرواایدرکہزادروک گم نی یارب کین
 لی ار روا کس اب فرج تُو هجا راد ید آوم تا ایل رکرض را فریم ارکستر نو لار نوع

 ` ااا
 ہو ا ےہ ش ںایامنۓ ا راکس یم عش گنج ےن سا کوچ یکن کج تشنه کلا... ٠کہ یر سود

 رب مکن قاسم شیک اروا اين روم همت اس پو رکے یا ےک لور الاس ریپسروا مالم ارک ےس

 رام ید آں وک ایک ب سرم یل رپ عمرو ےن ںواودروا لب ے ذاعم لی واور ات ایک رکے رانی ےس منا

 ےک گنج اہ ہر رک یکے ام روا رکی دنبہعلف ےن خعشمایلمدرکاچ ساپ - عقل مای روا اب کاج نا ها سد

 -اھتاطع مان اک اکے ریا ۴۵۸۱ احد...



 ۸ نورظنا جات

 کس اوفر یکی روا یوا تیک یک احم ںیم تم رت یک رسا ست اروند

 ایر کر وظنوا ا ےن یر ہم اک ں ود رک قاھار وں واں دکر اپ آ

 ذورصم یی گنج رخ ےک اوم ی ایس چ انچ دارم لار انو
 انچ یر کب لط نامے روطریقخ کا ارس کت عتیق انچ نب فرط کلفت لآن اصح ےم المار اغ
 و شرم سے رے ہر اب ج کب ازخود ارل اپ وا ےس لک رک ل وکو زاورواکی لق یو آر زج ںی کریو
 سس اچ لس لو او ای ید ایر ہکں یہ تک اس شا لب سس
 باعر ابد تا یم تصدخ یک دم اکرام رسا تم یت تب مرمت ےک ی ایم اکی مالسار کام خ ایکد وک یم یورو

 دبی اپ گکدیل الت

 روا ایر وم وکی ایرنا ۳ح ا * نج قاححا ےک رکی ورح ے نوک یھب تیا ےس یر ہما یاو تے یربلا
 ےورھل ثادحاو ۳3 نب دیس لاس یساە ایگ انہ روگ واحب ےک وز لک بان نا ر: ناتا یسک ں ےک فن

 مرادو تا ہحارح! ےک ص رکی ایک راک نی بو کارا ےک فود نا کل وزےس تاماوکن سض ندی ۰
 ےس رونما ) طب ےس تموق کام وک ا ان ملایا ایوب تم اکساوکی نیرو ےس فرط یاد رک هک
 ہرومدپ ریرواوکن امیلس نب شو زا و حر ا ضس نشر ماری کس کل دیس هد نی مگا وا عربی ازآ
 کل ما رسوم یر ار آن اون نر شرب رگ وز ار یر کل ذرہ نب ئپ

 نی تمدن عازم نما نياز بهر اہ رو

 ۱ یوکے زی نب کم ادب ن وبا یکن اسارشروا یدوکم اح

 ناسا مل نی ذاعم یار ایدرکل وزھسروااوہ بوت“ نوکوبا ویا ورعب ےک لا :ںایررتن او ااھ
 سونا رله شکر قم ےس ےک یگرفدوگی با ےن لک ارج ایک ر تمہ ہنق وکی نگ نی لیا بج ددارپ ناتسجوکی گم نب زم
 ہو رھب تو دہر وادز متن جہرامرپہلج درد زاوہا شراف یکدم نب تی اتر عار کیش ء اض دبے ہفوکر وا اقدر نامی کوک کک
 ۔ایکن زنم روا گن م اط ب دنس کن اھل ندی یک اےک کو مس در صبا زا ات نسب ای

 ناصر جت اس ےک رش الخ نہاد یتا اروا انب وک حشا ب ب رو اک دنس ےک کد ہما ںی یال ابا رکوال

 0 مر )ا ن کک لن رزق وکی نج رہے اھ ےک یا ےک کل وزح ےس دی ج تسمو اس ن لش کروا افق

 ےشراع کن ام یب لاس یہا ورکر قمر نایناہ رذ آے کر کل دمے ھدنسوکی و مطب طیور تا رب ذوا ورک ۳
 روا درک پس یدابلاوکی حریر قرن نایت فا پس یا کل ام دز لار ام اش اف
 ی وئا؛ یک طور اد نب نامیلس ےک ہک و سرب تون مر لس یاران تور نما نر ایں وروہ

 لپ ررومارروصت نزار فوت سارحارواروصت نیر ہفوکواوس لاس

 هک : شا سس اب نام اتس نت یگےن ید شبا ....:لای رویا 3
 ی یک امروز پس اس لوح لب کس هم رنچ لاری کر سن ارت یر ون نک دلا

oر ہا ہہ کرارا ل ی را اے دکن یکے نت اب ےہ داغی نکے ۹۳ ےک سج ہاھکن مس اے ی باک  

 فک تافل لو شا. روم



 لواصح...مراچرلج 2۹ نورلف راج

 رد نبریعس نی می ل ن اعالم نر یم نلاتسربطب ایکو ام وکی رل ورح یک
 درگ من دروس نکس ما

 ےس یر پلوو وم نہ یس ی ام ےک یر ہمارا تعامج فی ملک لی. :سشو انب دیک لوو گوا
 روا یوم شوو وای الا یک قره فر دف ےس ررکرگپ قسم کیر لوک کدہ انت کاپ لا یک ےس کل ورک
 ایدرکر تنوکم اح نب ور رنروگاکف وکےن دپا بح ایدرکرا اکا ےس ےن ؟ےن ین نایلاولج ےس( ہفاک: ف اضم )را ر یک ساوا ی وم نب یکم
 e فرش فرا چو لوک ںی واکس د تیک وں ورک کورکی کے سد فیلد ہوگا روا

 تار ےک تک ےہ وک اپ بس هل یر گپ یو سین با وج ٹوک ا ےن ینگ ایک یم آب اتت کی کیل ےس کدہ اھ انچ
 ایکن یت ےن رکرشاح و اه پدر ایرج و یتیم تگ اور اب کس

 آلت تعرض کس یر الی نون ما نام نام ن 22 )عرق 70 ادریس انچ

 اھت اتوم ب روش الص یک یوم اوس کو ظدابراتاج

 ےس کدہ لو ی اور ےک پور کس یریبما تو سااومرضاح لذ تالار اد زور کی... داش یوم نب یی ری یو

 اڑ ڑ وک ا ےن ںوگول نار رگیلر کدھر تشپ ےک اوج ہذاورد ےن ی ساب تر سا بس ےک بسم انچ ےھت هک فر سا

 رم ورشانرکق تم ےرااب سا یھب ےن ںاولاورمگیکک ت اہ ےن دز ےس لا ئی کیلو ریہ ایکس راے سارہ اظ ےن یگد ہلا

 ےک ہلتسک ات روا ات ےن کر ہلا انچ کیل تو ےک فر ۶یو ےس ساوجایکرذع اکرم سا ٤ 1. - کاپ ر رک دای تہب نامیلس نج ھجپ

 ہرافکا اروا ےس ںی داپ کر ل شناس لو نام زا نما دام نب نایک کس نسل
 لب عرف رولت یر لرد

 ید ی ریا ںیم کروا باز ےک تسر مرورا سد وک ا ےن یک کرار انچ... تیم یکی داہلارواءاؤعتسا اک یم

 گو یداہاا یوم ےک سیری الکلی ےکوہ اورا ناک جت دہ گی دوکپ 7دو ےن یھ اچ

 یک یفسم اہ رب یل تیب ےس ناولن ا ےن ی ہمارا ےس و تما رانا یاشار قم اراپ رد کرمان ارگ
 نا ےک ےک نے رکی ریہ ہوا ایک اک آے تیم کی ئردہع یو یک واہملاروا یوم یک توکں وگولروا اب دربطخ اھتوار مہ ےک نا یھب آر
 ۔ کو یاوگ کے و کلا ےس یبدہب یلد ےن یی وا ےھت ڑب ےل ےک ےنرکت قیم بس ےک بست یو

 دنہدالب ےھت یک اضر یم سوتا ۔ےک حرف ناشلا یش کیاوک تم باش نب کنلادبع ےن یدہسلہغیطخ یادو داب
 ها ام س ماتم ےب راپ لالی زار اکی ئا ,1١ رپراپرک م راک زر مروا ےک کوہ راوسرپ ںویتشکے  ںیرافوو تاور فر یک

 فرم یکں وناماسم ےگ وہ یک ور اوا ماش توق کب ما ءارکا وو ء ےس لاب ےک لج شیوا گا شر ۳3 سر

 یل وم موج )یاہو را کیا ےس انا ےرےرہھتکتن ددنچ شی راظتا ےک ےنوہ من وج اک ید رھپ ۓ وہ دیش ید آں ایر ےس

 روا ےردہشاور بناج یک اف رگو ہر اوسرپ ںویتشکر ل ےس لا رسا اھت لاش سب نہ ماریا ست نا سرم دراز بیس سن یہ ادچ ( ےہ
 _ مرکب وڈ دت رب کیاروا یک وڈے نوری اپ ںاتضکرش رکا سم ۳۰ ابآنافوط ایا کیا اکاوہ تقو ےک تام را رک لاس

 رداااب باپ وکروصن نیز شوسام ےک ساردا یداہلا جی پا شاخ لر کین کدہ ا یاد: اکی دہ ا
 دام ےک دو اد نب بوتل رم زودوخر ایک رقمرم تبحاصم یک واہ لا اھت ےس تفالخ نان من کج ھتاہس ےک ںوگولدنچ وکنوراب ےب ےرسود سا

 لاو ر کروا یت ن اوف نہ لاب ناھ ج روا

 بوی نب یری ماتا اکے رب ۳٣٣۶۶ لط... ۵



 لواصح۔.....مرایچ رلج ۸۰ نورظن راج

 گلم یل ےس 1ے بوق ناما یک ایک تو وس شش ھو ھم

 ادل من ا ا ماب ج فالو کد انک کای ریا ادای شے نظا ن کہا ےس نا
 کیا ے نوار رو نت ترم مر سلب رخ ے ور ںورارہ رت فراصصم یار فالف قم جرم ودر دات

 و پس دانارو یکجا سرم مي خار سای هک فهم ےک لاک یرش رکا دیک
 0 در رنو رای رک ش تارا

 ت انام نا تاناکم ی )اید اکے کر یف اناکم نک تمار ےک کک قو ےک و0... تارق کک
 ۳ ےس ںولی ےک اون: یو کروا سب یم واک دوا وما روا( ےت ےئا کتاب ے سر واج ت هاو

 سر نور کس مولا لس تر نمو نجس یک ورب چک یت یک کر ری ےک یوم نب نیشن ماہ ااکں وماکمم امت نا ےا
 و کم E ادا کدام مک
 -اھ راج ککت اذد یک دم ماککاک یاں ادوااپ درکل اش

 ترازو هنر والت روح یکی ا ےن رہا اتالم ےس یر ہما کر وص تموکر ہیر عشا ڈیرہ کوبا... :ہتلارہکو لام زو
 رک رش یل ںوگول جل سااھخایگوہداخاادوہارپہوکی دہ ملا ار ںوماکےک رتا ہوا کوج روت کے ناسا اوت سا زا رکا

 اا وے ہم یا اھت رکا کوا ترک رک چ تصرف کر وع اک ول ےک سی اروا امت اوادیاکسا قو تقی

 یک دہ روا پت افر وع بج تاچ ین شن مکس کیت کس ادوار ا ا چ یکی نو نار ییا ما
 خر لب شا نا ابا لی سه لودر روا ید لا ایآدادخی رکے د ماھخا لوخو نس االف تیب
 رج لا مے < شم وام ساچ ی »تگ شا اب نادہ ا باوج ےن ترا ےن رگ تملیک ہلاع ا

 ےک برق ار تے یک اکی ا یک رواا کت م الوقت رد لو ںیم تو 3 دروا ےھت تاج نک لیپ ےس سا
 را رد رک اقا انس الکسا دنص اوایل زا کرم کل حزب ارگ گز یار تقو
 ےس نوت مولتی یک کس راک رب اہک کک در ےس ادا شر کت مع لیبل ذ_ خیر شنا

 رجال با سراب سان ما پوکت سا اس قلا دی لام کند قران
 کل در تب نرگس بس لات استر شاپ ملا اوت بسانم یوابک سلم

 شن فرات برج ان سرکار وا رب ےک کشف ا یر ...:لشزاس فالخےک دادا
 نام ںاا ارب یکن ےک سرکہ وا اک کرک "زر قوم کج قر ساق جک بت انا ںیم ںوماکی ہار وا ےن رکاداےک یھت

 لود لا چتر شر مکس نوار واچ یک رشد ید کا اتے کہہ ا نی ییا امان کل ےن رک
 کدہ مانا امب وک ادب توا دعب ےک ا اپ درک م تف ضرورت وجود شا تا اراک ارلاو تہ آس ا بج سب

 | قاب کنه ڈار ےس یک ہلا باکس دپ ہتھ کوڈ کہ ایک اشر روم بط افت ےس گس

 اپ رکا کس تیار رکے ےک وارا یارو کاکا مے دادا البر لس ابهر کس لب

 مہوکس یہ ین وب تب لب تسکین یاایدرکل رو ھم ےن سٹی دے میک یر انچ
 فر یک تنوب ںیم ںورظننیکی بدلا تزعی کو اد نب بوقتالہمزورواای درک جک کس کل ورک اتم انا ناو در هک با

 ات ےک سا ذانناک اھت اتر کرو اص ھی اوج یدہملاءےھج ےآ ظن نیا ۓ وہ ۓسررررتمےک یا ںیم ںوقالع لور ٹیم ز امتی کی حریف قو ق سج تر

 مم وطعو سیف نا حج کسي اس 0



 لوا رح ....مراچ رل ۸ زی

 اھ پانا ے واہ ےک ویک ید بوقت در لے

 ا را سر رف یب ن ن ارب س ھاز: اط او روہظ اکہ ےس ابعت و شبا

 لس ولادت تا ر ےک و طق نامی درسا سم

 ۱ ارش ساوه کس لو بنا 1م شل لار یت انچا ید ت ب اوج ھی شاپ ںالہاچ باج

 ےک نار ہری شان ا یھت س ا مکا ام نر ادبر ا ن اردد کا ایا دوا فرط کریم تر کاھ کت سکق نیا اربکربااوہہلاتم یت انچ
 8 نزلہ ایک نج ری ںوڑاھپپ ےک 97 7 72 7ںیم ںویتشکے شوخ یک ےن گانا

 1 ےہ کک نکے کب ی چ انچ گے اجا ی دم اعنا وراز یاو اک از اراک لاربع ج کل و اوا

 کا اقای انقدر آيد کشش اس کس سا جا 220
 درک اعا ہپ ماش ےس بناج یک وتاب لاش ےک انا ےہ کب ترک ےن لااوہا ریپ لاھتتشاوکس نا کام نزلا رکے تاو یا

 اش ین اح نرللردبع اروبجم ایکو ہ یاب سیم ہطسق رس یراصنا نرات نہ دعس نہ دیم نک ی نب نک روا ن نت اد اب آش اقا

 ای ڈرے تارا یکے ا ےن انوکو مینا یکم فر یک طس رس ےک رک ار عا ےہ کج

 کل امت امت ےاروا نئامسا راج تہہ روا کر بناج یک سرد گرا ےن یک ا مرا - .ںیگجیفیطنز

 ےک سارا ایک 7 آے رتالا کام دا کی ب یکی نہا سی اگر کال ند کیاے یگادرایہرگ کک رگ ش لے ورم

 ارور او نادر باخ یکم ور دال رک تا اوکن وراپ کا نب بحا انپاوکی واہ کوم پا لیٹ دادا نوے سدد دوج واب

 ۔ایدرکاپ رش اا3 دحب ےک سا درک روکش زر وہ ےس لم

 نج ھئاداد ےک نا ےن 0 ہما الودای ہعقاو وو ےن ات ےک کدہ ملا) یل“ نم سابع اینپ نئ اس ےک لچک کیلئادبمپ نب مل ترقو نج

 رقم فن طو ےک ناروا کس طعم درام شک رک اطاق oN ںوم الف ویب ےک لکی تنس ےہ ےن دہ تیکه جا ےک یم

 یاد ار مج ےک ورا آتا ےک نورا آرا کتنن ایر دا ام د ما بک آو نوراپ ناروا بلع 9 ےک رکروپگوکتارفر پے درک

 ےک نواب اھ اک دربار کشف مرگ ملا نگر وا سن نر قم نر اسب کنار یمن م

 تا ےک یان کی روا ےک ےک زار ےک ایک اتے ناما نوں رولا ر ےک ہر ی کک ن د اپ

 وات ابرار" ر | رر ور 03 ددا ران ز ےک بلح ف ڈار طا نار د سا ےن لرہلاوگ آل ماو نک تمر یک رہا

 ۔ ایگ آں یاودادخب مالت ترتر وا یگ ازا رج ینا ریس ایکو اراب کل رقما تیما ےناوروگوادخپ رحب ےک یب 2

 ل
 یک راکل ھا

 روا و 2 نل

 . دیار یف تی یک کدہ لد یک دا یس چ ادع ےک شد لب چ شوی ا ےن دہی فیل کر لو گور
 ابد بقل

 دی زن نب یک رک ںولو نااھت ناپ اک ریز ہر فروا اھت کڑی ر اکا ترس یم نابل کب او... ور یاب ولو

 نانسی یاسر بت چت قسم ےس

 ےک ر یک یکتا غل رکے نر کلا ساک تھک نازی

 ون اچ وکرفکوج سم وب داود رز ی ا ر ر )رز.

 داور ترا



 خر را

 تیل اح سیم نرم زےک صف ےن اوج بابساو اکسید ناو ان مس ارضا لب تسدش و 080,1
 راہ رد ےک ساعات یر راد پاپ اکن اہل کج ےل ریش مروا پا مک زی ک لایه گ نزن یابد

 یر نقاب ید اد اب یا ایر اپ لو لتسطاق نا 3
 ول اس روم ہ! ےک ےن اج ےرام ےک میڈ ارباء یل رک ایش اہ ود طل دب ےک ےن رم ےک سا ےن ںوٹیب ےک سان ات. ہر یم تبحص
 هل اهن الا ی سا ذ ساق طیب تفت رپ وند بج رھپ درک اس ما نسر ارش
 متر نی نکس چیک راش ےگ اج یا نک نکس اھت ےس ذی ی ےپا ےن بوی دعب ےک ےن 0 اپ لا ہء ای درک ردتاسےک ںیویدیق
 یا ںیم ںورظظکک یدبمضیاخروا یب بب اکی ارفق کہ وق تا یکم درا طاحون ےک رک لما ناار رکے س کرہ تک کاک ام
 دار فمه دز اک ت راز ووکس ا یی نب رت ردن ک

 نداد ۸۲

 رن اوم ےس ہجو ین وے ړی ےن ںوہناارنیل یو FREY وک اں

 گر قوی اتو زهر کا مقر دیک ینہ تدا ذہین ےن ب وقل. ...:لاوز کپ روق
 ایپ وک وکوانااہکاھت اھت تن ےس زادنا سا وام یا ریمیکس ےن کاخ ارز ڑاش لم اوم وکں وماامنودرکواز ؟ےک

 وہ ںیہ رگ مکے ہار کار کرو شو ب وتی جل 5۶2 ترا اب شک کر کوک اد جہ ایر کر ھگ ن لو تاک ییرامج یم لد ےک ید مہا

 لے لا بوق رو ترک یت اپ رک روا آکے و ا O فاخر برد بوق روا
 ےک تار را ات کنی دوکت اد زور کیاھت تا الو رک اکی نا ایگ بخار تیمب ا یا فرط کں د درج یکے ےب
 ںی یر نم زب وقلت ربا وک اک ایش ااراتک کردا یب اوچ اق قد یاب اپ ےک ےڑڈوھک رو تنه

 رب نازک لس رک تاک ناد تتار ایک كل | آٹو زا کا

 ۔ایدرکریقر کرک افر گوکل ام مامتیےک لارواوکل ما ےن یکدہہکف نت اہ م

 ۓرک کی ولع کیا ےن دہ *ہفیلخ کے اتاج ایکن امی بج اکے کوک قو :باساود ےک دیق ےک بوق
 یربماب رک نیک امداد ےب کف ای اچ ورک روا یارک اکبر یک بوق
 وق حس سوپ دکل ول یربه پي قاب رگل میکس نم مارال اس يک و یکتا لا اک ولخ رکا بوک
 ۱ 1 ایل کر سرش نبوت قید ورک شبه اےک
 | گرا ۳ ی ےن ارب اھت کچ وہروزعمے لوح آوای اکے ناخ ریت ج تموکعر بشر اور

 ٠ں صم ےک کرہ ب وتعب کات بسا لا رس برم کف روا

 تے. وفات کر ٹکا ےس یئردبمرو اھ اتب دکرٹھپک یا
 ای لیدر اونا ےن پی ءافت یک تساکرت نادقلاو : ںیہ ے کا ایل رود

 در رقم اب کوم چاچ یر زراو عی

 یوا کن ا کرافت يک تامین لو اه نت شاد شا :تواخإ یکن اتسربط
 ا ا ا ا ا یا ےک ےن رکدرف تواقب فن
 لا ےن یر مہڈیلخ حب ےک تافو یکہ دصانج ناپ اھترومام ہقدص نب ناپ یناسر ما ہما نام نب یکن ےتدراشاج ےک ج وف مالظداز
 اید رکر ر تمول وحار ل تولا دج یک

 کپ تب

 اے

009 | 
 بل کد فی ےہ یرایفا تبحامصم کپ ارم

 نک

 وقت بک ارث لیمو اس کتک 0



 نواصح ۸۳ نورلظی اًّرا

 نزد مک سد رکا اما ریز یے ف ا اک ار تشر ےس تشیالخر ابد ےن یگداہ

 کرہ ظیظے یک کی شپ و توافب یا ےگ آل رش تعاطاو رئادد دم کنی کک ہی ایلرکو صوفی
 توی 9۸ حب کس شات رک کن اچ توش قادر يکروم او رس لی ےس نات عسل و 2یم ےن
 دایگداور باج یکن اتسرطوتاسےک تیحمجرارب سیل مدیر یک

 سا ےک رکر قمر ھا اکب خم لب مارو نر ۲, ناجا دڈ دکن ہرا ےب ےنپآ وہا ےن کدہ فخ :لامئےک یدہذیغ
 ےک او سه تک ا فرا يک جوک رب دلا یس اس راک تم یی ساک رک

 گوی ےک لوزھ ےس اج ج وک اون یم لیبر وا ےس ترک E یب یک ےس ناسارق یر روگ
 تمانع ع ن ماشہ یکن ا جر واوگو الخ یب رھجی کن اتسربطکدیعس نی می کن اف ضا ء وکی کیہ ز نب بسم یکن اسا رشک 709-2

 س واک ے رو املس ب ئل یش زاوہاروا سراف ہدرصب نیر بو حایص نج یقاحسا سیم ہفوکںن ااملس نیب مظتتخل یش ہمامب روا زايغ ن ود نااء یدربک
 ار قم تعشا نی چن بھن رپ فول یک دن لاس ساکن یو اد نب اص کوم یک اےک رک ل ورح کا

 متاع نی ح تصوکقی کر صب وا یر مک ما از ےک رفت ) یسک رکل زعم ےس تمولع یکے ر ماظموکرئادبکن فلخ لا
 ےک راو رکے لکو م م ولع له نادر ی وون ( م الغم درکوا ز اےک ید ہ فبلغ دوخ )نام ترا یک اقروا نام کک اوچا ناک نی رپ وک
 اگر تن یا یک ا

 یتا اک لون نم ار طی یار یا درک و تم هر قهر رای تردد وا

 ےس ناار للا ںی دس کا ا اہ را وکن اج رج ہو ہک ایکررقتموکف سیل با ےن ییدہمہضیلخ پت را گران تس لا ےن ہرصب بان کر رقم
 ےن ںوہنای چن انچابدرکل سر و اینتر گرو نام نت ابدلاوبا ےس ہجو سا یکت واخب ےس یہ ز نب بتی
 راد غم تسلیم سیدی لد لاس کا ارو' اینتر و نیس مپ ناسجےس فرط پا

 ا را ممتاريازرو اکر ھم ں وند نا: یک اعوکی ٹر نامی کشادہ ےک کل ورک ےس کک توکی نیروصخموا

 سس لوس نابود نات را ناولو رت یک ےن ییدہہنضیلخ ںی لاس یا یئاپ تافو شی فود وز: تام
 یاب اب کم ور فیفا اعکرونت ریو ی نم مارو کت عرش ارز مالغا توک کن اہ جروار رر الع کہ رغ ےس اک یک
 کتا ےک لمم سا لاک ےک للا یا ایک و و 9 2۶ ےن رک اف
 ل نت می ام ءاضقد ہہ نامیلک د هر« کز بحصم نشد مای« اسدی نت نامی نت

 بن جیو نقااطم ےک تیاور کیا دوا

 کیس ارقام تر گی ی داود ن ایم رد نیک اما رھپ دا ےن بل اس لا

 اھت ای دڑوھچج یھب ان ڑپزامن ےن ںوکولدوااھتاہ رہن یتاہ یھب

 دم رقم ےک یک ایک اور ےس کواھچ ےک رک ر قس راورس اکر کک ف اصوک اہ عایپ ا ےن کدہ لف و۵3 تام 7
 اوج کریم نام یکی یا ںی کر ما ےگ اےک تکاب قاجار را دف فراق فیتو نر در شا
 روااید لوباواد رب | ارب یاں نامکی کل کافی ےن ںویمور یک وف اد سد رقمی نباشی
 یکن اجے کاور دھت کد ںی یک وراس ایر کو رعایا کرک هم شرم اقروا یل ر کر تواتر ڈ رک ل وکار کیں شراب

 a رکی اش ید ںی کی ورم لغو سم ملت کن اع یبا فرط

 0. 9 رشک ارد ا ید رکی اھڑچ رپ ثراع ےنرکناگدد میا اف



 نورطظں اترا

 رد لپ اس

 دا ام ا

 ی هر
 ی گارد ل ےک اروم رب ےن کدہ قضا آش وللا

 7 ارب یاد سیف اص ےن یردہمذیلخ شی ا 2۰ : راکت یک نورا

 ہلباق رگ تہ ترس وب د چ دارم ےک ساو ئر ستن

 نشروا نم لنگ گنج ناریمرکا تکی 2 ړی نبی

 ی دوک ال ہووکن ا ےن یس سد سا بک متر والس

 1 رک رانو یک کیا قوا دخت یی و

 وف قو فو رو ی دیس لر اب رش سا ئل

 0 رک اوج رو قایق رگ وی وری را نا طی ےس

 زج مام نابلس ب شرا وا ےگ ہر یتاب ےیمراج ںیم وہ ید پاس تدسلبجوکا شر شمار

 آں اور کے میل ابا تہب تا کس یاس انچایکہتاور فرط یک طر جر ٹی الساوکل طب حرب رپ

 كف ےک مارنا ےک تنطاسروصا کوہ مولع ہر حب ےک ہہ روک کد ہم یاخوا :تافو یک دہ

 یکے تست لک و یوم اب ےک کل ور تھے یردہع یٹووکیگدابہا یوم کا ایل کل صفی ےن سا یب تو۹ ایخ یب ےہ ہدایز تیباق سی

 شرور پس ید یکم نر را لون اء اج اھم کل فلت دا دعب ےک نورا ها سا

 راس خر اک اج ج دوخ ےک ۵ ید ہر ف یف رک روھ لب ہن ےس ہک نپارداایاولنےس راب رد پا ےس تاذ تیابخرکاوٹپوکدصاق عت زن فالغ ےن

 یک لات اک ار ن اربا ےس یا تر رت

 ریا ن وباب تیس ےک

 تل ا
 ٠ ماڈل یرود یڈنا کا ۶ ںیہ ےک راگ سات ای ےدرہز ےن

Arrیاد توکی ہے سج 2 لا کرہ زلف رک خب  

 منکر ارت ے وپ ے زادردای نرم کن اد برگ را 7 لاک < رخ

 اے کد بلا هان کس هباع اس یئاھڑپد زانج زامن دیشرا وراپ لوم نا ویالو مرک
 ا اسمان نا وک

 اک یکدم اظ ند کیا ےک

 تو وں ہ0 نج ال کان اخ اھ ار کب تسدد م ےک ےہ رک دم الف اره ست تب لا کتیبه سیری ین

 )بدلا اروا ھن دس



 ناوارقخ۔ ۔۔مرامچ رلچ ۸۵ ۴ - نوظںیّمرا

 اک: ٢ ھ۱۹۵ تفاظیکی دال یز شیاا
 لایخےک بواغ یلاتروایٹوج لو ےن دیش لا نورام دعب ےک لاقتناےک یدہہفیلخ ...:فقفالخ زنا آ

 دمہ ناک یک اج امرود یکم ہلکے مد ہم وو نار اد ا نما بار کت

 دشت ا ی

Aلو زوم آبا کیا یف رنک کی اغ بج یکے کے ارش ں یر سج  

 یاب ہقیلخر کے ایادبد فن اھت س تیس کیو ےسار ےس یی و ایک روش رک یو یکایک زوم بسا کاپ

 ۔ایگوہ یک ین سیو فقید کر کار لپ یکم اس اه

 گرا نا رز يشر کت امگڑوآ یک تب یکت فالخ یک دا یئاھب سا وا دخب ریش نور... تیم یگ گرام

 دکن گدا ےک اجر اپ ےک یکداب ہفیلخ ےن رک عللعےے تاعقاو ناوککیصب می و اپ درک اوراکت وم یکی رد پمروا تفالخ یک

 لیتے زو ترازو یا بدن ایام فز اف عےےہ ترازو یعلضوا "خر روا دادفب سیم نو سیٹ کس رد رس یی تیر ديد ما

 -ایگرٹدحا ون

 ںاہج وکس روا ایگڑپ رک اھ ب قوات زر ید لاد پا ی تر مر تلف تن رپ یخ. ار آفا ھے ڈدانز

 3اے کدہ یظ ےس اات ےس رال یک ب لطملادبع نی 2 ٹاام نم N وقالوا نیشن یے ںیم نایدرک ناپ

 کت سویا ساک لا ایا "ور کر یقوک ا بیل ییا رکن لزوم ی 2107 تارا

 نا ام توسان کد ئاچ لک یو کک یک یک و وا ید 2072. 2 70

 ادرک وو

 نا قنات رو دا .لیصفت ای تتوک شست وای فبلغ : لا ارت دا

 کن 0 ناک اسارت قلی سم نر مدد امی ہی ےن ملن اپ کما فاطرداس باد 3

 a اص نابوو نات ن ارح ت سوت مان درگوازآ اکی وا ط )حج ارب نئاج نام نت هل مر یک

 است اکسل و کت یک ید ی رکےت رتا ندیم نب 0

 اتار رک

 چاچ اھ ایک ورخف فالخ ےک ثرق تا ےک فر طا ےنپا ےن مہرروا اھتایگوکے رکواہج یک نب بدیعم شہ جا لساھحتاسےک ہک اص

 لامامس تہب روااھتاوہ شاد سیٹ مورد لب پیاز دود اپ رجٹیب بوس اھت ایل کض یف رب سا ےن ںویموررو ایگ اھپ رکزولچج قم مور فورم

 ۔اھی اں باور لس یریقروا تم

 رود کن ال دوبل 19 یا لو سا مت اص بلاط لا نت: نو "نت نرم بش نم تلخ حسن نب یل نہ نج :ی نب نین

 نت نت تفرقه نرم هه دا پری تردد گروپ دم ےنایئداپ ہفبلخ کا قی اکر وجنیپ بس اوہ

 زہ ھلادب نج مع ھا ہجر وداکیخروا ےھت ے دہ ماتم رمان وار برج تم 4 نیس یارک

 سا ےک یل ادیھچن یم و اک وم ن طط ےس یک ب نی اپ دیزل اڈ یر سیٹ لن اوت ولو نرو لر اف رک کے



 لوارصح۔ ...ےںایم رلج AY نورظ بابر اج

 کے ای وید ی وفاتح 1 ات 2 ےہ اجانرم آں یی راج دحے جو 7 لوولناک ابی رها کراس روا

 سنت نت اد ٤ ل هداپوو ۳2 ړی ی ظص یکی راہ دعب نا ےس ور گرم هرم
ptبل اطلس یار زھلادبعن یرھکےک رفتار نسل فدا سآ 7  

 ایر حا زور یک وگولن اے نفی

 قل راے ارب ر مت تے دن یاد توس یر رضا دلت

 ن وا ار یت ار درا ںیرٹ یا 1 اپ
ET0 الت ےک ےس نی ی وک ںیم ہتسار ےک لم رکا ک  

 رج شب لا واک اک ايد اوج نت ے ایک رگ نت سرکه سا دگر ان ان ان اٹھے راز واو زین ہزاورداکس نا
 شیب 6ے رک روت شام ےن بلاط یا ل اجر ET فوٹو ےس اوہ سیم ےراپ ےک تواطب مورخ ایم

 روا ےس ےہ لکنرکوہ عم تار یار خو ےس وررقم تقوکں وو نارکن ہک ٹی ے تاو یا ناک اتا
 EAE ر ر ییا اک اوم چک دک یورو رس گر راد کنار یک

 اکسودایل ین 7 هک رک مک لک |

 هرگز جذب دچک رر طاح روا یک و یا لو اگ رکے رکا وب کی قند رز احا نہ زو زیادی ہرے باہ
 ںواورد یوم بلا بس سل جنس انس ید ال نبات شر کس

 ےئل ٹیلرارجبرتسہکں یہ ےک ش فتشوارانی در یورو تی س لوک انار ایراد نب

 بت تس تدش لات فلت الا ےن رک بدر اپ عون یب ےت وہ ین د 9۹ :یئاڑلےس یک  کراہم
 کر رب ناسا ا ائ ہو دمے ےرسود کیاد وہ دوخ دب ےکر یز امٹزوا انگ وہ یز اےس تزثک یتا ےک نت رن یر وہ

 ا ری تیز نکس ار یاب تب لال کہی ود رک یاسر ےس ےرداراےک
 یک خوا کک فرط کر کاک کرا رکو ور ندا سيد کو يا ل و ںیم کر گی رش اک ویسا عروا ے اچ سرچ
 ایکو م رشت زوق رچو دال دیس رگ وب راس شروع تو بر درک ات تام

 رگظارب تو سا ادا دوا ی زا زا نه کر ت کرک س نیا وب. راک کنی
 کرام کیپ یکے لایخ سا لشزاسیراگں اچ کابل داد د شانی ورک مش تلا کت لفغ متا وکر کر کوب سبوس

 وا تم رب لند سرقت ست پیت مس تقارن ید یش
 العاب کلام ین مپ سراج مافی دارگناطاردٍ

 یب مر م نامل م نا ےک ےس آے ہک کس ہیسایع تفالخ نادنان کولونچ لاس یسایگو رک سی سپری 9
 تم هری یوم تم لاو ورا کندن ی نامل

 ا نامل نب وی کک ناک کداہ ہفیظر ن کت اعتاد ےک نک تشو ی انچ کا کن یمن

 ھتاس ےنپادادعت اک یک اروا ب الآ ےس چو یکے وچ نلوم امر یو وفکر غ تمار نابلس نکہ ایدی ا اک نر کک نج ےک رک قمر کشا ا
 اسر ہرا لوک ياري تملک رک نوک بس ںی یگوط یک ماتم ےس نامی نہ کچ انچا ایک ےس

 میل ےھج ےئ وہ ے ؟ے ںوقالع فلم ل ےک ےن رک وج ےن ترس نهم دما« یس اع تالف ی جنس 5

 اور ےس ہنی دم لی 214 ؟ےک ہریعقلا یب

 رواد



 لار ماچ رج ۸2 ˆ نورنا

 ما مہ کر ھم لا یئدآےہ ت ہم ےک یا ایک ب تیم لوقا ےس نک حا ےک گیج نوت کر چاچ آت ہول ار آف ھوا رت
 3ج یلاسار خیا کت کاج اذا سیم قو یک مت بم پاپ ممکن یا کر کو
 ات یر نایت ٹپ تہب یاب اش یک یاری نکن تقويت کرم: رام ۓئ وہ رکن مت

 تست یھب سا اب تسنیم« نامیلس سیم ورم لیا ےھت وس ابی رقت یدادحت ےک کر رس نوت پر ی چ روا
 انب بب یو قاک ن ناج کن اوج قاتل تاسف

 کج ےک رش نب ساحر وان نامی نب رکن یی شابک ن نب نت وزال یوا رکن العا ناال ےس ورک فن... لا اک نم نین
 ۱ لیدرکل ےک رکراقرگےن یکن ب یوم رک ایکو زیر آے لایخےک ےناچب نئاج

 کان بضحخروااوہ ضارات یھاود وتر نر ککں واک اس لر ہقیلخ بج روا یئوہادیپ یگسکران تخہےس تک ادب ساکن ایل نیر
 اور ی تم گرو ساسی ل زا اکی کر کہ ایم اين اپس اولا < تب یورو

 یکم نصر نسب 9 ازت نم را ست لو ساب نا یی یکی واب ہفیلغ کک لک لابیاب دقت تلاح کات تو لا
 تے ںی ںویماعےک بااطایلا !لآیزوااھتںم یگد رپ یکروصن نب غراص لو او کا اں وند ناس ھمےک رکے رفس ںونںوج ےھج ئی
 نا ےن ںوی بب روا ےن ت افا ضم لو شنفر تفرودرچ نچایدرگکز اور فرطیکب رم الب کار کرا اومدی رتول ردا نیا
 روا کروا اداس جرم لوس سرکاری واکس سارا ےل ایر کاوی اپ ہقیلغرعب ےک ںونردنچ ءابلرکل وجقرکت کد یک

 لات انا ےگ یب رکن ایم و او ا یی را ور

 نور یم لو ےک یگاپ ےس جج لئاھت گل ےن رکردایز تب دیشرلا نوراپ رد د گرخ آپا کدہ ہفیلف کوچ .:..:ب اکی دہ

 گاتا دبوت تار کیا ےس لاک ا:ر/ۓ ہو یا تب کش نیر کدہ ق یغ روا ی ی ایپ کت داد ےس فر کدی

 مزا رت پاداش کرب 7 روپ کن ور وا رب رم بجا یر کاپ« یی دوکب ندراہد داہ) سیب وفود ےنپ ںای چود ےن سیم

 دال 5 ون برتر خو یر کری ورا دات اختر ی کیت یک

 ید وکرم یب نہا ےک رک رشدی نورا فغا تمہ کپ چبا ی تک مرتب تنافس کد 24 :نوراپ روا کداب
 E دام ا کلا ابن ادوار یعنی انجام لا رب یھبےس تنطاس نار ارب ایارکہل یف اکے ن رکرر تم ہع
 ین س ید فیفا شارا ےس یہ یو یکی ا گول نیو کن ایج یئارب کیش را نوراپ لیٹ ماعر سجا داچی وک ورک ساروا
 ےس اےس پک یا تالا ےس ےس کد اھ ماہ اراک یش نادرا دات نک درک سلماس ودعا کوکی
 تمرغ یکی اماادم کدی شر لان درا دھبے یب یغیلخ ذا ےن یک پآ ! نیم مل یماایک مے ن دلاخ نب یم کری سد کچ بوخرکالب شٹراہ و

Daaاند لا ریل نور را هر روان جیال_فاظک یم کپ ی1 اے کد  

 ےس یتدہع یلووکن وراپ دعب ےک دیکھتی کوہ ارٹھٹی تن ےک مالک اص اکی دا ... روش کے ر کل وحار ہہ لو

 قاهره یر عرب وکس الا ماوخر وا تنطلس نایعاپآ ا! نیم ویر یم ایکس لا نبی ذرات سرود
 تہب رپ اےک ںیم اج ےک کر مرقم کک ماکت موا ترعب ساپ 92 زا لب رد مپ تم ید دی چارلی
 و ےۓاج لت یخ کک یر فش دب ےک نوراب رکارواءاگےۓ اج وہراوشد نایک اک نج کی کایہ ایپ لایکی لا نورارج روا

 0 0-0 ئ7 وب نن اط م ےک قو تک روا بس اتم وو ایز

 ۔ےج ےس کاھب فرطیکب رخمدحب ےک هرس لادن ھی اھ پا شد اکے رپ ۳۴۲۷٣ فمب جلا ورم 9



 ھی ضس سام EE تے

 سا ےس اول ےک تققو تر ور ضر وا تس اسو تنطلست ام اوم

 7 سري )سر یاس رو و

 دا ءےن رم لوق چب رر وب

 کدام کے فوت ےک رہ ڈرا

 اک ۓار ےن دلا

 اچ یر تم ا ا 7 را ےس کرا فیل

 ۔ےگ سرایی 2 اب ای یر وج ترش ارامش ما زار نوری ی

 ی یب ت دش ی ی راہب فر فروا ایکو ورام ںاہ :ے لایت ایگ لچ فرط یکل مد اب یداب دعب ےک لوفددنچ ےک تاں ۳۱۰... .:تس قو

 یر یو ںرفیپ ےن ںون ےن تلاود نایخارواو ار ام ائ نان یریمان بیا اب تک ی بہر نو ہر ککک ۳

 مشی لاک جا کور ت ی مان کرے فوت یاب اهدا دیار سی رم گن ورق کسر کو اب یک یتیم یک

 ۵ ار 2 لاقتااک دا

 و یکداب ہے ان اجامکک نی ۵ ردا یک اپ ت فو دعب ےک یاد ےس لکم اج ےن یھ کک 1 وا ہقیلخسکے تاج ای :بابساےک تروم

 E E ہک تپ بب اکی اروا اا ڈراب لس و وکلا سیروس هاش ٌ

 ےک نار رن اش: جی کینگ واس طمع نوت ارد کاور فرار ترک ڈرگ تال

Eگواہ ےن نارین شیرلماعم یس نا رو ییا ےک ےک رک ام آرب لک یا کتور دوم یگ فردا تو  IES 

 وک کلام نج وادب کوہ پان بے نا یداہ بسا ےہ ڈاک اے کلا ام نج دشادبعےن اہک نارز ابد سچ لاطم ےک سا باوج

E Oںی ر یں کسا پ آکے کام اکسیر وب یر نر ھچک  
 ےزاورد ےک پ آل ا ردارادرس یی فار یموج دعب ےک ج آ آ وتں وہراد تیار قی کم مہ یلع یکیڈںا لوسر ںیم مث

 گورو ااکپ آ ایکس یم تہ 25 ل اپ ےک پ آم اشد عم وہ ےریم تاودا راو ڈاک کے س ےہ تاپ یک وسناءاگںولرکمہضبابساو لام اکسا

 ا

 روا اک اودا ا نور ی س

 ٠ لوط کسی 11 ۶
 حب ادا ین



 لداصح .....مراچ رلچ A9 . نورظنیا را

 ناگمذچ مکه ارد یھ ایکت دالعیکف یش نآرقرواےہ رم ھکرکےس ہی ما اکپ آں وہ لوخش پ ےس س و

 :ایگالچ لی اعراب درک کیہ ہلکی چی دا یک تول یم قو رر کن نکی ادای یی کے ےس انار اک ےک “دت زاجا یکے سی

 شن 2 نو شما ورم دا یس رک ب ےہ ںودر م لا کک اکے ترکہ تپ کتاب سا سش وک مچ پس جون ارشاروا تطاس ازا

 ےک ی رک یک نھی ا کول ایک وع ےن نر ضاح ےس ایک یر طی اروا ےس ایک( اکہ ےن ںاب یک ں الف کن ر طا اینا"

 راو بلطم اکی دا تنطلس نایعا وہ ےک رکی اب کر توا عیا ےس سم روا ساب شاپ ےک ںام یکر یم کیل مکے ہ تاب یکں وفا ےڑ ام رف

 درک هتل ین ارزردا هک وہ زم از

 اعم سیار سو تم چی رسا ۂداب بج ںیہ ےک یم نب ....:ببسروا کیا

 شاوکی رول کیا ےن نا جن یئگی پرو ز یرایب ےک اردا ایک ریپ کوا ازش قا ۳

 2 تن وک یش نورپ ےن نیا نج ہمشہ وا یئاح ڑی زانج زان کی اے دیتا نورد

 دیر نوبت نگه نایک رایت ور 7-9 ام اتر واایدرگکدر پس ترازو نارمکف کلب وکرلاخ

 ایدرکن شارا لاھ اہ زانج زان ےک رکن لپٹ مسایل سیار اب بات 1/1 -رتگت کیا ساب

 اس درایقنا لمکوکے نرکیفسوایسےکرکرر ری ےک یھب و کفن ارز نام تفت

 ادب ا سی ید ایا در ی تی ؟ میو غغ( ترم ) :بضم انکی دام

 ی تفالخ تن هو 19 یر ہم ف یلف ںیم یک ں رہ او شوی ساق نفس نازی لا

 ہدایز لم بحاوجدایلرش دنیپ ترشکب عازمین ارش کرب یسک اکر کل اتنا مواد ےک کت ذالخ یمن ںیہ کیا اھچیب

 ےھت ےڑب ےڑب تعادرو ا اھت نوھ بلاک وا اک اہک ج سا ےھت ےک رکا ہں ومو ما بیدا و ےک س اھت اتر کا پر فورم

 قاین تجار لری امت تاتو سر

 یارمت لات بس ابر بقا بقایای رم ی ترقی نم رگ و تبا یوم اہک مو کمکی لب

 ]0 زتہک بت تال ت8َ

 سی روش ار ال اح تی لی ےک اے نور کہ ج اھا لب چاچقان ھاو کک ۰... راعشا ےک کرام

 هنع دعبیف « انیب فلوملا رماللوعداو « مدان حصللا لبقی ال ءرما لک و « شرف نا کفن 1

 . مغار وهو هتلق ام یلا داعمل « دغ یا اموب هنم ی راطتنا الولو « ملاظ كاذ ىف وهو

 بیس کاتر اوج وبا ابیات ست مدارس لو عج روا یک ن لوق یارک کت ورا ںی( ہجر)

 لپ اتم( ئا تاب یر مرا انران تہران اکادرفزو اھ رگ ا اتو یے اپ سار وا ہا ًھبرود ےس لاووروا ےہ

 کیا کلام نج ادب اھت یی نیو وجواپ ےک ےب ر فورم لیٹ بحاووہاروا ٹوٹ با ۶ لداب ہفیلخ :یدنپ فاصنا یک کرام

 ےناچب ےب توکی دا بے رل کر تروا کرار کم قران یواش کاک کد ہم فلفل کتیا اوروا اھرا یوم ا 5

 اغ تالف تنکی بج چاچا توم و شا گیر ارگ یر وتس اجت ال سشوار کک ےک

 نا چ کاپ چرے اج اود ےس رہ یا طیف تگ چدن یا نیلا اٹ اج و

 ےک کولی اے تہ طرف کن وراپ ےن نادر ےس جوس اھ ید رکا گے ک نوراپ ےس لایش ےک ےنانب رفت گاہ ہک کے ایگ کن ای ببرک لا...

 -۳ ٦ دلجرخا نیا لاک ر0 1۹ ہی تلر... )1 اتر اج )۔ایادادرج زی داپ یی رذ



 لواصم۔....مراچ رلج 9 نورظنتا رج
 لا "و عام امسروا یت اوہ ا یک کیا ٹداپ یاخوا ایم رام ںیم تمر غ ےک واہ کوم تتر ےس لایعا»لا تایر
 تاریک ول ابر ارج روتر فید بار یورو رایج تا
 ہری نیک خس ےن روا ایگ یکے تی داد یراق کلاس ریل الف ل الفروا ارد کب ج ےہ داہ عاد اکن د ںالف ھم
 شر گے یواپ ی, لوک اوہ تزاجا کش راگ لب ھم مکے دای ےک ن ھار ییا ںاہایکں وع ےن ںیم یھ کں یکن ون یھب ےن
 دہ شجاع »دا پرگل جک مان ورم شرک اراک لٹ دید تزاجا یک نمک
 تلافی کے ار کپ اوج ںیم کا تک چاق مک فنر زیلف کاج اب رفرداص میا یو روات ایک فس
 رادربنامرفاکپ آی یب الا باری ایک شو ےن س ںی ابو ب اوج ےن یوا ءاککل ورک قفاوم یک س ںادوا تشلاخم کپ آل ش ایک اوہ اترک
 رجب ےک اہک ےس د ی اعد یکی وب تسر رکھ ڈب ےس لالہ بی تا پ ٹرک کی یا اھترادعب ات اکراوگ پکس پت قو ل اہک امیج دہ
 ناب ربع لوس )رفع کس تماس« الا و نرم سا ے۵ کداہ رزیلخ_ ورک صقر ےک رکے د م اواو حلف ےن یا
 _ںیھتچ اح او یلص ما ایک ورد« لیا یقاحساہہئادبہ ایع اھت اچ

 ھ١۱۹۳ ےدتفالغرور اک اروادشر نور

 ناروا: ےنانپ ےک ںورنروکس ی ےل شی تاب ےنپا ماننا دحب ےک ےن 0 ہفیلخف ےن دیش ندا .۔:تامار ئارعإ ے تقالخغ

 ۱ ۷٣ص لہ یخ ا نیا لاک نر ات...
 ضف یس ںی تو اوہ نیش تنقل واب ماتم روس یو لوالا راہ ات اچ اپ اکیس اب۲ اغلخ دعب ےک لاتا ےک یئد ہیلخ ..٭
 یت ان سب یک تو سا تھ او لاقتاک دہ تو رکے اہ یکن اہ اقای ھدددوک ٹن ںادزیخ ںام یک ادا ےن نوراہ ںام یک ضا او ہادی هی نادہتامم ےس

 : تنفس دیش وام رک پاپ ےک دیر ذ سن شاد اقای دا تام رک لا دا یلدا
 رام پهن گپ ست لار یشر لب ککر شر ملا نمناک دم کد کی ساب کن روم سرخ کس تراز ورک دات
 ی یوم یاد کرم تک نہ کت ناک ےک کد ہک اچ لا ام اوج سرکار کت تم اید باوج ےس تر دیش نما
 ۱ رخ یی ےن وما اب کیا ے لون اش رکی سود ت وے یکے رضا لوھ کت الغرب ےک ید کلمی اک ت کب لا ےن توم ایک وم ےن
 اوہ نت تان هاب فیل مور: لاتا اکی ٹاب کیا لم بش یا یت ار بیج یھب تار ایگ اراپ ےس بقل کر اہم ےک دیشرلا علوم امہدنم جس شیو اعراب
 :ےھ زہر اعشاب سی یونی تقدیر ورا فسا یر ناصر

 اهررن قرشا نوراه یتااملف 4 ةضيرم تناك سمشلا نا رت ملا /

 اهریزو یبحیو اهیلاو نوراهف ٭* هکلمب الامج ایندلا تسیلت
 سنا اين سالاکی وف ے تعاشداب یک اے ای دیک کچ ور یکی اوہ نشا تن ن درا بج اترا روکا ھکید ےن متایک( مت )

 ۔ےزواکی ایس دا
 بکس فسا اس بو لعاب سارا «لو+ ی ما ایکس رس اس ای اکسل اقای قو کشتن ور دبیر
 وضت ےک ی اراعشاری دداڈاج کاپ ےک ن ریما ےک

 اسورعادباامكکلاافزت ی شیرق نم ةفالخلا تشراوست

 اسیمتنااهلا مو سمت ٭ یسوم دعب یدهت نوراه یلا
 لئ تلاح یسزاروا ےہ یل لس اپ هس نور رس قوس لس ارگ نفس لدفو شید سا تفلف شیشرد ےن( ت)
 رس گان لوگو و



 لوارصم۔.....مراچ ر لج ۹ نورلظنیا را

 هی« ایرنا ناسارا اب ساکن E EE لاری ر رے کراچ تاما حاکم ونوس سود تن جا

 رہنا ع بجر تلخ اره ےک تس افکت نکرد ردد مار سد لیوان

 ۱ کے اچ ایکن ایں ب الام ےک تیر فاد رعت آکا ہییج یک مقموکن یا نب .مخ

 ماو اک روا یاب بول ییا ےک کک ا ےس نہ رتو ہی جوک کد مات سیم ےن از کا :ماق مو وص

 رف اص ایک ریس دی ام نرخ رک لی( تفالخ یدک سما اب روایت کور اھکر
 هرقل« ۶ ین کوک مم نا یک }1 اطروا کک ں وندن اات اوم ایگ رکا ۳۹ ادّنلادہکن ۲م ناسیلسوھت اس ےک

 ۔یگہ نب نامیلس نج شپ یرنوگیکں یا افروازاوہا؛ نام ہما

 ناما ے رغ یاب رفر رق وک عا نب ٹی فا بک ار رس لاو رنو ناسا :روگ ناار

 ےک یا ایل فٹ ولوک اھت اہ ویی وج روا 27 اہ اسد فکس کابل یاب ایکن اور فرط کل یاکوکس اب ع ےن ےا ےک

 ےک اص نی کلب یرنوکی کل سم ایکمرقمخرگوک اب ےس ےک سا کی یک اروا ےک رکے ل تفکر نوا

 الب شی دادخپ تال ارادوک اوسارکخ رک تن برفی روی ایر قتل رب تن اعراب نوک اف درود شا

 وے یک ےک نھشددئاز نبدی میز تستر نیمار هل کاست و لاوہر ضاح یم تفالخر اب رد ناکا بج روایی

 ۔ ایک دہ لا نج ادب کس روز

 بلخآخب ےس یقافنا اھت ایا کر رقم یاد اص نج عودرپ ےن رک ل وسو ت اقر ص ےک بلغت شو اھم ی :تمافد یک لادم ور

 نوف بش ور رو٢ تنو ےک ت چ ار کل خاک بلا ترس یخ ےک فورم کا ےس حدر ایپ تشلا ںورروا

 ایل ت عاج کیا :یکں وین سےک ساوکس ارو الراب

 دیشرلا نوراب نامہ لس نجف کاھب اک ا نوچ یئاپ تافو ےن رنروگےکہرھپ نامیلس نی مخ e ا :تافو کن املس نبر

 اکت عواقروا تفالخوکپ آپا روا ےایاب لام بوغےک رک تز م میت لا وا نو ںوناملسم ےن ساکت اتر کس یت اکش یک ا رکا ےہ

 دعب < تقویم رکج قم بار نام ئے ےس کے يا لی نجات 2

 هنر دراز اس نکا لو کش ایل نیش کس رب مادرم ٠ باساو امان اہک یل رسا

 وک ہا تر قا ےک سا ےن دیش لا نلوراپایکی ٹو اک ت خاور ےنرم ےک نامیلس نب عن سن اھت یئاھپ یئوکرواےک رمغضودادعاکن امیلس نب ھم

 دل لوق

 اما نب فس روا یک طوع یر نرو یکن ارد ھدنہوکن امیلس نی قاحسا ےن دیشرلا ورا سٹ یا. :یگر وا یک ن ارگ مانس

 یا رف رر تم اتت رہتی سم یر ز کب حاس مابا سولو با

 ۳ ی 0270+70 - :یردہع یو یکن ییا

 227 0 ٗ 0 گلاس برم کل اتو سا تدریس پا ےن
 _اھتایامر فر مقمیکی ید نکماطخ نب فین طر لاخ رکا نہ ےس ترابا

 ۔ےےٰ ام کمی باک ٥صا.

 ) ا۲۵ ک٣ل نورلغ ندان رات )چے ٣اف ے اچ ےک ا٣ لک ےن د وجو پے ۰



 لباس ماچ رج ۹۲ نورظنما تاج

 تواب اغ فالف ی مد ےن نس نی لاک یک یاب ےک کدہ جاے :تواخب لشاب کیک 7
 ےچ ےدنا کیل عرط کل واہ ےک ٛ د یے فرط لورا یو ہدایزدادحت اک ویتاس اک ب لالجد بکر اکا ںی لو یت ےس ڈو
 ر ہر ہے ر ردا: نات ربط ناچ تای ضاور رکے چ فرار اپ وک گم نی رب لیل ےک ےنرک ماس اکن ا ےن دیشرلا نور ۔ےھت ےہرآ
 ۲ 5 اقلاط ای درم سرکار بسا ندارد ترک لئے کد یکی

 زدیم یی پونی سا وت تا ای وڈ ےس بادو بعر ےک ساعت الخ روا یھی د ید یکب اع یجاش سم سج
 اقا هرکس دم اد 7 اخ شے اپ لاا یکے روکے مو

 ر ے طرت ا اک ےک 702 موم ما تی کات حد لا لو 23 یک یر لش
 لار پف ےس نا ںی ںوہ طن ےک ر اضم ےک ناروا راورس کپ واق اہ ب یا روا ےس دوھم انک ےس مق تیس ادیان وراپ ک

 ب ۳۹

 رام طرشت سمیرا نور ام لود شرا نورا ےس تاقا مات نا ےس ل دیش ورا مات تو
 کا ت تیبادخ ےن دیش رلا نددام اید یوسف رط وار حتاسےک لانا یش چی در شاپ لا فقیر ےک کاما
 تب لب تفالظر برو کس شما نا زا کل تعجب ےک ہعقاو سا الان رو روا کاور سا روا کت اقا ےس
 0-اگر فرستاد ےن رش رلانوراپ

 ست تالار اد سس رپ کس یار لون اھنایکررمقتم ارم درا ن وراپ کک یوم :یرنروک /یکنا ار انب
 رپ ا اکی رنروکی کر عمر کوہہصخ ےن دیشرلا نوراب ۔ ےہ دعنم شئاوخ اکب ااقناےک ہد تفالخروا نشین شو اما کس لک
 ککے ےنیددنس کی رڈدووکن اہ نیر داد رپ ےک یکم اگ

 بہن ال ترا اق تپ ہائی )لاتا قا بیج لکی تیا سن. :یررقکدواریلع اکن ار نرم
 یرنروگی رم وانی کس شیپ شی ماع راہ رد بس ار یراوسوکم اف وا اھت انب سال تین مو ی تہ اساس ےن وہ
 ی رک  -ص +- ےس تشل اراد لی رب اضع ر کک شین یدک
 _ایگوجناور عمر وہ تصحخر ناپ ع رگروا فر نما شیر ےن نوراپ ہفیلخہہن ترویج

 رم ترور ی سبب قو سا پر عز تو سجے قا :نارب کر کروا ی جب یوم
 زی شام سنا نر قت اےک چ فرط کل واک را گرو ھوا کول بس بج ۔ےت ےہ ررکل یب ست رد نیا یہا کول
 تارا رم شنی ارت فن ا)؟ےگ فرش بک شطوا باج گلم در اس یت 04 00

 شش ما سل و وان | ںیہ ید یم سخن ا د باج
 اکی نر وکی وم شیخ( اس کیس اکر صم ایک OT GEE ےس و
 ٠ _ایگوہ فورحم یم اظ! ےکر عم نارہ نیر واایگالچ دادف کس دید اچ

 هست بیا ےساہ ایکن لوق ےک قوا نو حت اکی سکا دیک یرٹرکیم)بتاکےن سا :تابذ یکن ار ہر

 “ناچ

 اما کیک ھا ےک داد کن یہ یب ور

 ). (۳) هر لج بهزلا نرم )»هستم فوت اشعه کرد یراق تاک. تر ت )ربا( ۳۳ دب لک یخ
 ,eA) یلص دلی ۳



 لوامضج مرامچ رج 9۲ نورلق ب رام

 س نا کرکے یش فنا ای دب ےن ںولادرعچانچ ےھت ے رکا اہ وو ووا ارق وشق کت ابا وک منو ے ےل وہ دام ےک سا

 2 - 20 ںولاو ےترکس یب ےک ناف

 ست لب قیر یکصد اس نر ر ز گام یر سود روا یک بج :لوصل ارت

 ارکان ون اوز سنا سا ا ایکل وصیت سکس ارت م ییا ےک ت ااا مک

 ںایک ی یاورادخب ےک ر اپ ار اکر ضم مم ای یت یر یتا یر کل وس ارن کر کہ ارح کیپ ےل اسےک ںولاو هک

 ادزس اک وبر رب ہماکنہ ادب تبب سی نشد نایمرد ےک ماکو یرضعم شی( یاےزا قت ) ہنس یا ..: توا

 را ےک نیو ےن ری E و E ا

 نیر امار سرت کما یا ےن یا ایت یک ب صلوات لو نوا ۓوہہ حب ےل ےک توام کا قنات لا ڈرا وکی و 7

 تقو ےک تنا رگ لس ساب هاب را کر سا سامی رخ یے نر خواں ولیتںونوروک سیلک

 گردم ےن لوگو ا یب لطم ے و طلاق سموم لا کوچ یمن ن ےس ںیم نا ےک رک رج تام کلفت

 یکتساوخرد یکدد ےک کرہ کوک روپ روا یر ورک یکے سپس ڈوب بم

 رام وامام وسو آرک تو سدواایدرکخ یوکف رط یک اب ھتاسےک ناروا بکر وظنمتساوخر۔ پ ےن سیٹ انچ ماکت

 برام کم اف کر گرام رای ایبک ںیم ا رل ں ولوو 3

 ےک ند تارک و اصن متارا لر ا ن لودر اسیر, یر قلی تل رایت اا

 نا اچ یم تقالخر اب رد( ن شی )دفوروطیلےک کر رقبا لا طب چپ ر یت تسر ےس تشرد ماا

 نط کسر چپ مم تفالخراب رد ےن میرا ےہ بم لاق فرط یک ینا نام ار مگا گچ :تاباکش یک ںی

 ا ےک کیر ںیم یش ےن تا لا انصر ےک کت رذععودرفع ےنرشب نب دعا و مکس سنا تلاش کر

 کیشن سیشن ناسخ ند کیا نج دہ ل شے کرا یکی ا گولا دکر ق کاک میخوای تچ ےک رکے ورگ اے یت ورک

 یادم کت یاکش کس اےس شاہد س ن اروح ےن اب ےک یا Is ےک

 رب بسا هک نور لس شنا یا ےن یت اور انچ . يا کل اوو

 ں اپ ےک مادہ باہ اس)ںام یکن امہ“ لنا گرامی ای ےک اوج نامہ کاری 3 درک نکن ات

 0 راہ رد یف تیک راس تارا ےگ ںیم رک نیب تن اس ےک ریما وک اوم سا ی اہک ن مادی لا نی لور

 ناچ تاجا یک رضا حاوہرضاح ںی ترامالاراد یھت مادی ا نارود سا یک رن یقاو ںساوکقاحسا ےگ پک

 ایدرکل وک ما عمیق دا واالاڈرام کیم اپ کیا ےن وچ که جا کس ساک و یل زا :یئامساروا مادیبوبا

 ےن یقامسا۔ایگ اپ ساعات دونی گلاس ما دب ےن براھای ا ٹدات اسم ک ناکافی:

 ۳ ورک تاب ید گم مادي هال پرده کورو اک نش یم قند و رو یا

 روا بنا رکو یخ کل اوم ادیجوبا ے آف رط گیر اب اچ. شکل مای

 ںی ناک ت تس اورو یک کد ادما ے بیک قر کد دب ےنریماھیاید لوھوزاورداکل یر وایارک رپ شر کے د تاوان ا ےس یکم انا

 ۱ ۔یگوددب ےک اھ کپ تلاع کا



 + ماچ دلج ar نوری کرج

 ںار بت یہ سب کی ار آف صوحتاس ےک مادہ وبا ےہ کر روا :رارث رب ہضف رب یز اکم ادیب وبا
 یورک نب گنج ےن مادی ولا اگ ودرگل صفا راہتل شود گور گنج ہکا یکے مادی ولا ےن اح ایکو تسوين داب راج ےن مادہ وبا کوہ
 ای ورکو لات ماریہ دبا تو یک رکے یوم نب چ گا کج تند کاکا ام پلی ينا

 نادر را رد یدک کار سل اچ ماری ولا شوگر یک ےک مادی دبا
 کے ,EE SR یگد تسکشوکن اروا اگل فرط کک نج
 ر یورک مد یم ےن الرجن ےن ںوسوساج ایکو قم ئل ےک ےن ار قوکں وسوساج ےن مادیہ رات ڑب فر

 تارولعم ںیم ے راپ ےک ماریہ و باوک وساج کیا اک اپ قوم ےن یقاحسا کد لوھکر کر کاج ش ےن مادہ باچن انچ. لر
 نما تب فر سس فرط نمد شم دام ےن سا ذ نت امولعم نیم ےراپ ےک مادی پچ

 روم تستی وسعت او ساوه سرو رييس روایت اور لمس چه 2 ےن وک وینا ےنپار کن ا

 لوا صح

 راس نکن یاس ما بیت کج ور ابی ےک ناور قے ناک ایلیا :یرایترمب ک ق احسا
 رے نو اس ےک مادہ با یوم کے لوچ ال ےک ایسا ئازچ ےگ آ ٦او کر یے ےس وم ےک ےک واوا ایی درول: مقر

 ۔ایدالجوکت ابی دت ا ت اک کروا یئدے د تسال ا

 نما مایا کت ساوثرد یاب تس ماری ول فس لولاو ترک یک اپ یک آے ن :ناما یر اریہوباوکن شڈ لم
 تساوی درو راے نشر ےس شن کشا ماتا وپ اےس مای ا روايات )ید
 هد سد مزه سرد مد کسر 0
 برے ا کند نیا وف ناسا اپ وراز ع ےن لار لد ےک مادی وبا

 یتا یہرابدادنت کرک یا تو یاب آں کج نار یم ےک وم رایت یک اعاده. کز ب کات تس مارو
 رای کت ساقی ھپ کرع اف کا ایام يا باب کس کسر رش ےن مادہ وبا ےھت م اےک شا یتیم ام لا
 سوچ ے تام پا ےن ادوار وف شیپ سا ںی مادی و ےن اک عو ےک سافٹ چپ ڈور
 وں لابی ہرواںولگڑٹکا ےک ہد ایی روا الار اوکو کس اب کیا نار د تکرار کز 2 نوک نایک و هم مات گر کا

 ۱ ۔ایدرکفک افکت لری

 ںوہ یت نیم ار ا مکی اپ ےن مادی وادب ےس فرط کمدی اوکل ا ےنہیدا اب بن رقےک شر کےن ےس رک نەراپ ذیل ید اے اا اف لر کج کد لا لود گن درست کس داد لا رکن وراب یخ
 وک ار نیم ۱ اکل لای کرم

 س SS ی کد نس :رگ زاغ ماریمولا
 ارالاس لاک لم گنج نا ناردیموکس و اوج راہ کیا ہي اقم ےک نا ےن ما وار ترک وامان
 ۔اھٹا پکے ہہ فوفر کے جد تروصو لک یکں وناوجرار

 ناو نر سم لک لس یگن کت وم گل کل دسر و لپ کرنی انچ سس مارو
 ند نیم یر نسروا درک وک فرط یک اروح ےس ماری: ولار ےک کلرک ےس مادی لا ےک رک مته نگر س بس اتم ورک



 لدابضت ....مراهچ رج ۹۵

 ماری وان راي رتم ےک ےن رکرافرگےک مادیہوباوکر کش ےن سا رکن روکش کز نوت وچ اہ رار یں ن کک
 ےگ گ اب اپ ےک یوم وہیئ استاک مات بکر مادر کرک

 راک صب ےن مادیجوبا ے ٹا حر یی دد ےس فرطن لورا کک رادرجتے تاد یا تاپ ےک مادہ ولا نلارود سا ....:تا ةن
 یاس نامر قادری( ای یوم رتا اک نش فروا )ایا ا فرط کو درب ےک رکا گن امیر رم کشا یم بت ات ےک سا ےن یوم ایک

 مادیہ وہا سج نام ےن رنروگک یا ےک دیشر نوراپہفیلخ مکے ایکن ایب ہی ببس اکو اسد تخ ا ےن ںوفر زم نل. ...: بجسا سود کن ف
 او به لا ےن دیشرہفیلخ ای درکغ رو ش ان الیھچبدامفرداایلرک دو راد ترک اغ کای 1 لاو ےن االام وک اب
 فرط کم اشوک ی یک نب رفت یل ےک ےن رم کف سا ےن دیشرغیلخا ال رکر افر گت ےک لس مد نے رار
 _ایآں ییاو لشدادشب تن اافلاراددحقتاس ےک یئان کیئ ےک “مت ما افا ے ماظن سا ار ئاناھاکا اور

 نیب کز روک ل مل وفد نااوتایلرک حق رب ل٥یمروا نامسارخ ےن یگدزا نایغس نم فاطع شما ہم ......: توان 17 ؟رصمروا سوم وم

 لسم ر رم وخ ج رار راچ لب لو یو فاطع لار مات ران کرک جک خر نشر ات تای
 سفاطع داور اش لم ےن سن واچ لم نوراپ ہیلخ کک ماہی اہ ابد ککے کمر روک وا اید رکو رشات رک وسو عررخ
 انگور تنم رکاب

 ذ_ژلروا یک وافب ےس نامی لس نی یقاححاز زروگےک ع( چ ے ید اضقروا سٛیلیرفی) ےنریف وج ٹا :توافبلیفوج

 ماہر ےس ےک ےک واخ یر عم ( یت م نیں وو ناری )وک نم هفس نور شیلف- 7شم نادیم لیک ےل ےک
 رم ےک ےنکر کینٹ انا ےن نوراپ ہقیلخ یئوہ یر کیک داغبای کوہ تسرد عام اکیفھجاھکر مر ق سی عم ےن ہمشرہ یئ ںوج ۔اید
 درز ان کلر خوک اره کر اراک

 نامیلس نج 7 کن اسارخ مت الخ یک دہ دگدہم یسک ج نیراوخروایر ر رپ یک ورنروگ
 2 اک ا ےس با شوا چن اسارخ ےن ساایک ر شوک ان حشا نہ ھت نہر کاٹ اہ وکں ا ےن نوراپ ہفبلخ اھت یل
 رت روا یک ولف رط کو وو را ہہ اس روا لاک ےن یاب ایک مت ےل ےک ےنرکداہچ نت خوراک اور فرط یکل اکیا
 اطع دہ اکی روگ ظن چن ی سارع ےی ےک سا رگ نہ وک پنج فی ن نوراپہفیخدحپ سا اب قاری ناضمر (۳ ) باد نت

 کرم یز روگ س یکن اچ جر وا ن اک نارا ما ے "وکی ید نر اطع نب فیل رخ لام رکا ہوکس ئا دب ےس رکی رپ یک

 یری ا یک ر قز روک ن اجر وا انب بم نیوز نداد فریاد فی طلا :تدانب کا ی ران
 یک سنتر را نا برگ تب مس شناس یو لا( سن لس یت را نیم ںیم ےئام ڑےک
 روا رو« سیاہ یم شیج ےک یلایماکروا۔ ای درک ورک ڑب کیا ےک لسارگے د تسلقیوکس ا ےن نلچصتای کرن تور کش یا ےل ےک یوم

 دق ےک ںویج وس ےن نیا 9 رقم ئل ےک ےک بروا کرار ن ای رای جا اودا فی رخ
 شش میا تاتو لس ناسا نم ےس تو لای درک و تستر ےک رک ز کروم
 ای هرات رواار دداہب یک ناس اے یش ایم کات س شوک ناسا

 وب بل رو کن اسارخ ےن نوراپ ہضیلخرواایکداہج سٹ ںوقالع ےک رہ ءاروام سرا :تمواطب کی راو مت

 کت ارپ ں ود نا یم ےک ےس رکن پب ےن یان کا نب ہزمٹ یم ےنام ےک ینا ابد مناقب ےرہع سلا کتی لاس سیٹ ایکررقم



 لاک مراچ لب ۹1 ` قورلان

 ےن اھت یگدزادی یب نیم ورک

 ور اردک

 ےل رے یکی کیہ فرط کن ا ہے 09
 اک ی د وردا ےس ےک گاھ ناعم توتا ےک ساوجہدالعےک ںویمد 7سا نا ےس سیم ںویہ اپس ےکہزہایکب ق اھت

 ےس ا فرط کت اہ دروا ںوبھآ ناروا نج وا ےن یک عب ےک سا ما اک راو
 ےگ ےرام شی ماع لاک ترانس اقدام لاین کنون جات رب تینا
 ایک وے وز زد ارگ تست را یار تندر لاو سرگرم بم ایر ناهار

 ےس یا رواہ ناپ یک اھچ یم ےس ہنی ادب یم تلاح یکت لمس یم تار ئل سا یل مع ادطا کن وهم... راک تیر ط که
 داو یا ےک ترام یک ھما یاس ےک اےک ساواک اھچ رکا اهتنسکگوزمرف اب ایک اقتم ےس یگنادرمروا القا تین لو

 ی کیتی رک فرا راو ولاو ےس ر ےک لاہوروا اترام نوخ بش س رب ی کن لو لا سردار ظهر ےک

 قم لاک صا

 ی ذس هزار خردکن یمن یرہاط فس گل راک .: یک را
 یوی ۔ ےک کاب ےس ےس رو ہک ریپ کرب اط ایلرکد در اب ےک ںاہ د ےک کرام ٹول لا دج انچ ایک کم ےس ار لو اک اس اوچ کیا
 اتا جوہر اتر بج رک توم 2 انت پورو واک راو دات نر وا اظ ےس ےک ق( تلا )مج ےن راوخ

 +99 زن کس ازاپ ے تواب روایی خاورو زت ںوگول ن اھت ۵ لالا مکحال راعشاکں اروا
 ےک روا ےس یا ےن چو کا 1آ ےنرکادیپ لخ ٹی ماع نر روا یدرکع ورشرام فٹ رجب ےک رک گن دعو رعب ںوندرٹچ رد نگری عطش

 ون رزرو

 اوم ف راوک تف )ب۳ ناب ل تی لک مد کراس اهن نهال وی ۰ . :یدہع ٹو یکن وصام

 ناری یکن ر رعب ےک ۸ یک اطعے ایر روک تس کک ت ن امج کں ولو ی E "اروا ناار تروا کر ۲ بقا کرمی

 دید ۳ ںیئاو فرض یکن اسارخےک ررر ےس ب اچ کد شرور نرود رو کک

ê 
 ےک ے رر اداری یکوز موج ایک اورو
 ںیہن یر ماتم یی دعب ےک کلپ

 ےک ناما ےک رکو توانیم ناسارخ اذا نب بہو بی یس یا :توانب یل لان شارب: بو

 ی2757 تاپ انچ او راگ بلاک نار ہودز فو تکوش اش یباشر پر گا ےن کرا ت وک قع یر رت

 اردا 7 رر وز ی ی اچ سارا زاگرس ید لی توافب فساد هزتلد سد ا کی مروہ

 کالج سوم کا در لایا یو نک را یگ ناوہ



 ۹ے

 7ںیم ہرصاحم ےن سا ےھت منا ےسر شیر ےک سا رم لیا چال رکہ دارا اک ړی ورم ےک رک ج ییا ین روا وطبان
 _ایگالچ ںئادف مک رم بیا

 دم بیس اجر یورو فر کی ور بیا ناامنی شو چا3. لا اکب یصاللا

 ناار ے ےس ان ےک یر تز کب صوبا ےگ < ایی یو لاری اب بییصتوا لت + لو کج اس ماتم

 یک یو لج تر ےس رعکیاوج گن آی کت وا دوا ایکو تان کت وانب یک

 ل تارا رور "تسلیت ترم لول لار کیف ےن ںورادرس ےک ناسارخں مچا ۸9 تی اش یک لڑ یس

 ا بس دین فیفا ایل رز گیم تخم اعم ملی مہ ےن سا IES رتی اک

 روی یل ہمارا او شاحر کن ناز ام یا فا ایام یی نب لا" ےۓر رکنا نور یف کے ایلرکودارااک لی 7

 رر ناار ےس اوراپور رکو وخ ےک لدپ تا الایش ےک نوراپ ہفیلقے سا یک یہ سی رم ےہ ام ےک ںور یک ب س ےک نادا یاشروا

 ۔ایدرکل اش یش تمولعی کس کھول وم ےک نادم روا کوت نواب د+نازتربب ے رروااپ داب

 یہ کو اچ یک رس ناق ان گنج وکی کن ب لسٹ ےنپا ےن سکنہ یلعل یا۸ ےیپپ ےس ہعقاد سا :تسلگکناقاغ ّم

 اقرار دت سش اقا

 کگنزادد تدم کیاےس نوک ۶ اش کٹ و ب ں درک رای ہر ھن ن ب فی ار توی :توافب یک یل نب خار ۱

 دی تافو ےن یکے ےک سا سیم ںوگنج یہ یہ یتوہ ںی ۱

 شاراب ےس ےس دہ( والا کٹ اب وج ودنچ وایت ن یکے نوراپ ہفیلخر حب ےک لا... :ںای فیض یک سجن یل

 ےس ین یب ی هوس نت ماطر ) بعص ن: نک زور کیان اتن کن واست آں وادا کی جیپ کیا ےس

 یوی یر ور لس کبد« ب7 حس لول - - 9

 یکے کہن اہک ناف دعب ےک قاد سا ےن ماشہ اھت آخ کرتا ےک ھور ضر نب ماشہ قاد یتا .نرطرب کیت رب لع

 یک ینا د ننک اباد رک لو کشک ام لگن نیت ايرارصار کت سرم لوگو یک یتا یے فوغ ےک

 کد کا ےس نادرا فیلد راک بساط کن کتیا تار دلت تماع

 من کس ی یو یاران نار کن یلیئانباکں ا بج یکی باک کے نان وکی ب لع

 ماوع ہر تر ایکو رک تے ںولاو ےل ےس اے مان کا بدر نفس از ںی ا اف اٹ کا یی یں وا ا

 ےگ ےس رکی ےک سچ نا سکس نی مو الت زاریب لی

 تی ونیز یر لھچ ےن سا یت کے وارا د کت ن اکے ک دیشر نوراپ ہفیلخ : فوم کی ل

 یک واست (تشورگتارولز لول اش گج ےہ سینک ارتش یکی یھت

 نا رف ےن ےغیلظ ایک اور تام ےک یاو مم داخ اچ ای دات روگ کناف کب طا بہم رھپ :ناسارقز روگ ش مرہ

 ررظم نواعموراگذدئاک نم تک ےہغیاخ کم ٤کرا یدک ارپ دا تری یکے اپ کار ساروااھتای کرک ملا

 -ےایگاھ آے ۸ف صا دلجر خا نیا لاک رات م انب ےس یلاخ کیپ باک لا.



 لواصح ....مراهچ رج ۸ نورلن ور

 ۔ اکو رم ےک کر قہ رو شیشوں ویت ےس ای ورک ورم اظ ارگ

 لاک نا ےس رک قرن روا لوک هوم ےک ساوکس ین انچ یئوہہ تاقالم ےس یی نی یعکبج 00
 _ایگدادر بناج دادقب تال ارادےکا رک وه سارا یک اھ 1ت بق یک جا لر کام ض بایساو

 طور ار نور ص سقم فی نب نار وا ایک جوک اہ یک ءاروام ےن ہمہ دعب ےک سا ورکا اک فیل ار
 ۔ے کوت تاو اکے سم لورم اب راکر لعنقرمنددنچ دایر ونک اس مایکل اس راد کس ارگ ہر صام

 سنا فریق ارفم اک طط“ رکےس ےداراےک ےس رانا ےن ندراہہفیلخ ہوجا... کیک یو یک وم اب روا نا
 روم ارگ ادا و تی کرہ ید یک ناجا چ ےس بس ےس یاس اقروا اوہ تاریک ن ہارے یہ ںوت ےک یا وت ےک
 روا ےس د ےت الع ےک کت رش ی اہچتا رب ںوہ وس ےک نادیہ روا ناسا ایر ره ع یٹووکن ومام دعب ےک سا ییا اطع تموکعی کب رع
 0-0 ۳ 9 یکم ا ےب ےرسیت ےپادعب ےک ن وما
 _ےۓئاج ید ےب د تمولک یر سوکر واروخب ورم زج وکلا ذقو؟ تہب اخ یار گار واےدرکل وزح ےس اوہ تا ان وم

 کا ایم 7 رب لاک وند رب : نیتی ار وا وراپ

 ۱ ایکس اکے تداخ یب یک رے تح کرل ی اید

 ے اوھان ہہ کلا کلا ےس فرط یک ودار ں ونود رکا و لب وکر کن اراورس روا 5اک ماہ :ےرہاعم ے ناروا نومام

 نوبت نر کے اجو نو تاسف کلوب رموو اکے رکا دتا ےک نومام ےس فرط یکن یا یا
 بسا واو ر اراو لور رم از اق مر لاد دایکی تر برد عزا ےکرکل اے

 کن وما حس لذا ناب فرق تک ایک ا نامه زاس رواج تا نازل سو اب کا
 یر ید ین ےک رم کنارم هاو داد رک ابورک واف رط وارغب |

 یری دت کت

 نما تصور قتل لوکس کس قطع کین ملا کل ب ےس آن ای ی :لاوز روا جور کم
 ہفیغ ےھت نارتدوا کت ام یبہ ار کس نیاوران لو ی ید بیک یاد وداق یک احول ن اد ئاخ ےک یار بتر روا زا زعاوچ
 کشر لا نوراب ےن گردہ مہفیلخ یھنیکاطع تموکعیکہنیمر آو ۳ کیک ےب ےک سارا قیر لا یو 1 روا لم روض

 خا ےک رال وزو نورا س ی اج ےس یٹداپ ہیفیلخروا اھت اب د مما ماجا کرتا انکی مرض یا ےن یاری ئانچ کافر کا تمر

 یک ترازو اب غغ ن وراپ بج اباق یتا دارد وک ا یر یاب یکایک وک فلا کرکے یکایک مدارک تاب ہہ یک تووکے
 یر رک تاک ی

 کار می بمب نقی د توس تم ےۓار یک ہدلاو کد شا نوراپ) لرزه ی. فرات اکرم
 یاس ع ےک اے ے ےس رکے کروا یاب اراپ روا یت ایت ن ارنا باکس ا ایگ تاسیس مات روال اقسام رت
 7 لا لم اننا ےس ی ات لما محا تہ واک تمر یخ الکی تا کسر
 شدپ وول کیک ےک ناور اپ کوچ روایت باپ ھدودوکل نر ںام کں درا واوکن وراپ ےن ںام کل ضا یئاھب یئاضزاکن درا فیل
 ںاھتاترکای کب طاقت باطظ پاب وک گ ےس بداےس جہ یا یا



 لوارضح....مراچ رلج ۹۹ نور نام راج

 عدم سس سایت اع ترازو ہور روا اشا( ےایو ہے وب ےک ی ...:ترازو وار

 اچ ی و

 ہتلادبخن یب ینگ بج روا ید توکار ی نت 1ں یاد ھتاس ےک یبا کیو ایر منا سد یاس لو تین

 نم یک ےس ںاوا اچ یتا روا یک ساک یک ید یت ایک اور فرط یکہ اہک ب یک ےک نورا ہقیلغوکی م لوت یت اشا رس مک زیب ےہ یولع

 روا تابات تاہم اتنا یاو ری تمرض کت یم وکی کم نہر ھب ےک یر ہق یو یک نوما روا یی رک ل ویت عالما یک شیخ ےن ہڈئادبع

 - ا ےک نا بس کیفے ایاعد۔ایدماجناےس یل قد نیت اہے ن ںوگول ناوکت دخ یک

 یکم فرص اک فیض ای اب کرج سا یم تنطلسو تموکحل الجوواج روارا ہققااکن ا ہتفر تقر :یراوگا ےس فرط “اب

 ےگ ےن رک تن اکش ےرذیلخر کپ تو یخ انچایگوہادیپ ےس تاب لاوکل ورادرمب.ےھت کل ام یجب ےک دیفمدوایس ےک تال اعم ین اھت ایکو ما

 یہ نانا یھبود لاحرہہ ہیک وادی ی راوگاٹ کیا ےس فرط یک فعش روا فالغ ےک ہکمارب یھب لو ےک ہفیلغے تاک یکن د ۓ آ

 ها هک مار اعم لات نوا نکس سن اڑے تکی ےس ںوھگم ہن اوکں ویب تواروا نوبل مت یوم رت

 بمان بسی یم بابساےک فر: گیل تا. :ببساک ات کیف
 و لخنپ درک ری اے ت زاچا سیو اهن اروند ربا کس یکم رن یب سد الا ےس موو ا یگرب لیس

 ےی روا یرسدوخ سنا کروا یف یورک رشت يا سر فن کب لطب اج ےس رے فبلغ ادای تاور کک ناک ےک ہفیلخ ےن گر
 نرم نورانی روطفاصرت ا یاب کروا ےس لو یکں گول و فردا وادی کیش ےس دا ما

 : اگل سرا ارتقای تاب تاب روا
۱ 2 

 یاشتنفو یاس یا اوضاع طا ریا یب تمدخ یکہفیلخ یب اطم ےک تداع یپ ارش نیت زور کی راگ ےس ی

 ےس اچ ےس د طا یف یم ںوی کول یھب یم مکے رات مج ںویک اکر کوہ بط اے سا ےن ہفیلخ اھتاوہ ٹی غوشیض نب لیکر جج بیول
 اھتاتوہر ضاح تاج رضا شیک سیم ےس شیو تاب یف یئوکی را نیم ایما ابد باوج ےنایساوہہتوتم فرط یک یک چے نکلی یک تعںیہ
 رک ندر گے مرش ےن ہفیلخ' اتکر ںی ہقبط یساوکووخ یر زیرا انوکپ آی یرضاح الطیب یر یم کا وہ مولعمی ےب ےس ےل رکا

 ۱ اس کوہ اب ییا یک ںیہ ےن ورک لا یخی ںیم لدا اہک

 ےتوہے یک ٹا ےل ےک میم ادخروا ناب رو: بجاح ات آم تفالخر اہ دام بج کا قر وتسراکش یہ ...: تار شاےک یگراوگا .

 شوخ یک رضاح سج تفالخراب رد ینگ تقو سنٹریٹ انبایدرکح ےس ےنرکم تنا ماف )رور طب ۹ 2

 کرکٹ تلاع یا ترم ییا تس ل ریہ ناپ ردوا آے

 ند کیا اھت تا یگ یکم یت س رانا ےن نوراب ہفیلختقد ےک یاد ے شويد ...:یاج یک ار« اکبر
 رواج ںیم یخ ےک فنپ فو یا کا و مکے رکاب تیم ت مع اھ کیا یک ود لوک ا مدان ےا)رورسس ےن نورابہفیل تقو ےک تار

 رگ شش فساد فی اف رس کروم پک راترکل عراد باھا پاک ےک ککے دھر سالار اک اےک لب ناو

 بس سرت کردن در مگا تو یا وب رپ یر نیر یون یوم رک یش یک ا ےھت! ںیہن ایک
 ودر ےس اےک وراپ ےفیلخرکر اجار اکر وای آں ت ےک رر کوم تصفر ےس کا ے اپ راج اتھڑہ کفر د یی ورک“

 ںی کک ات نامر کیا اکی کاپ لا را ماد یر اب تانک گردد رقبا اس اف

 ۲ ۱ ۔اید لاڈ شلوار سرکار



 لواض مرا لج ۰۰

 ۓ اکل ے د آے د آف ر ں وفود ےک یک ےک رکے ڑکگڈد ےک یا کا دم دوا تاو ردادخب زر کر نو ےک ا 3

 یکی یورو لضنرونیپ ےس سرو 3 یا کان احا یاری اکن وراپ قیلخ پ روف ها نم رے خا 7
 : تان 4-۳ یھت

 دل وخ_ت تسودروا هاو کار ای مارا دم اصن بادی جا ےک سا: :یرافرگن کی گالاربع
 رک اس تفاخ ین ا کی کن ناب کس لاک تای

 6 رگتنای رد لا اج ےک اک دار ےک ہم 'بلطںیر اپ رد دے ردا ورک

 ریہ راب ےک ئز ل كس را ے رشت یو

 یراق کروم تا سرا ااک تام دح یئالہ پیچ امد اکران ےس مج: اافلع ےن کیم دب. مر او ااکک لم ادبی
 یی ایکس کش نسب اي نر انکار سن یکے کنللادبع .ایگایک باک ا ےئل ےک سد او EE 7 تو یر ۳

keنام مناشلداترواهداب زتس ہد نان و سما رد ۲ “ےہ جاف اعا ے ردح مرو اہے کرکے اکر اپتا ل  

 اگے رک ھیف یی نام ردےر راے ری ی و و مس گیلان روک واک ورکر وش ےس داب یا مرن ںیہ ےتس آےس

 ںوہ ین رب ےن وہ نج ےک نین ملا یم روا ےنوہ ممے ک یلاوتدڈوا یھب یم رت اید باوج ےن کاری :باجاکک لار
 ٠ےگ یی ددن یب تی اضر یکرفیاوکی لامضف نما یم! کے نشا هک یک

 ڈاتن اکے رذ ےک ناج ہدایکب را دل اے نوداپ ہقیلق ند ےرسودرمچ ید راپ ود سیم راہ رد

 ےب بل رود لنگ هکر یقاب ہہ ا نرو" اہک نوراپ ہفیلخ اگل ےن رکرہ اظ ںایہاوخدر مینر وا تام دخت

 ۓ روااوہ رض احاوہ ات

 دید یتا ور یارک یم

 راں یار پخ نیم ںوناب ںؤذناپ اوہ رضاح (اھت یا ضااکس ول ےک ) کک اب نج شاد عدحب ےک سیا ابر کک لاربع

 یار یکم یک ںیم یا ت ت آں ےس اشن ناجا باکپ آگ ادب کے ا ن ورا کن ےن کام نیلا آ
 اچ یاشار رویال و نانی ل ےس عفو تند تاکتیک 21 یا رف ےن نوداہ ہفیلخ یک ین

 4 ام یر بس امان اہ کک ادب اید رد توک ا ےن

 یوم

 لاری انور رک تایید هد کیا یاس ناوراب مفیلخ 2

 دپاوج 7 رم قت سم دا

 یں یو مک و کک اف کس ا 1 راسا زار

 ۱ مر ات سس

 تے رک 7 PEE رر و

 1, اس ایرر تاک رپ ےن دص اق “ںیہ ںی اچ ج ںیہ یم ہٹ ےک
 1 فا مس مس نور ہفیلخ یداعد یک تماضر یکی یتا تنو ےک تصفر ےن یاو



 لوارصم ....مراپچ رج ۱ نورطظنتا ات

 تن درک یب کیو ٗںولود دورای ود یئو ہن تامولعم یم ےراپ ےک سااےہ ںوید آلود ناپ کی وک

 ےک کرک داکار کار حب ےک یک یکم ر ک بن ناخن مارا. ماظظااکل وجاکک ی ناک تارا
 8 مت ور رک ج روا صاف رو نو درک لات تور 2 ور یکتا تورا لا گم

 ناوتے ابتلا تلاوراد مه رم اہ ) کت اق نشا کین راجا قو وریساو وار فتشاداھتاتہکر کن ریت راولو فت تح ےہ زین ںیم شی ۱
 کن ورتل زور ا اے راہشروا اک ںولرو ضیلدباک

 ن طیف رک نوراب ہقبلخ کک ضر وا یب ےک لا دمت وج اک یہ ارب :لن رو عج کم ارا
Ùویو ۷ تہب ےن پ آنی ملا یم اید 6 رم  

 کا اا تا کیا اکر اوکے ےک ےس ےب ےک سافت مرا سس ناب هل او کرد ایه جنتی دین یگ

 ۱ اھت یکم اکی ےس معےک نوراب ےن ےٹ ےک اراک اناج جاهای رعبندرنچ ے ہہ دص

 ےن لے ےک لادعب ےک سایککل قت ا شاٹ رک تہی لیلی :تافو کیک یم

 روا موکول روا یھت سیم ںوتمولھی کوہ تموکعی کن اروا ت ےد لیئ ںونادنان ھچجا ےکایخہدکمارب نادن امن ۔ لپ تا: سوچا
 ۱ ۔ےت شکم زیور چ ےس

 یک یہ وہ ےل تی ںیہ سافت ام مج ےک کنارہ نادئاخ ےن خر ةممالع( مم ) :تحاضو یکم یر تم

 ےب مود تالے یکایک کاب ارتا ےل ےک یم یہگد کنی شان شئاذہا رق ںیہ رگ ںی یک کر کی ماتم

 سپس ید قوس وه بک ما لباس ترا

  دارچاو ابا لا ات ییا یل ؟اطع ترا زود ہک ےب ی تن بست لعرط اه« نامناخ ۰ :رظم بکر اے نانا

 بج تاکی ارین یتوچ شش ندرت روم تون سس مان ےک باتہا ےن رشیونم اشداپ ےک سیرافوکس نج ےھت نارگگےس رک ےک راہب دن
 سر چون درک لی تو ساری لم فارطا مات تس واک یال اردا نامسارخ تطالخ ےک رونا یئذ نام ت رتی اس
 ایگ مے ری تیسرا ارب نادناخرداایگو+ نایمواھتاپ رآ اچ داب ےس ایز

 نرو اکیا تے فرض یک کام نہ یھ ےک روو ےک یوم ا کک اہک روو ۸ارب : یب نارا لیکر م آر ۳۹

 یک ںی شوا ںاہ دیتا آت ےس ںونادلس مقار روا ںاہج شب راایدرک را ات فیڈ تہب یارو الی ناسا
 ام ےس یا ے ناتا آم مے( ہیر )مک یرڈوادب کت روگ تقووک تیغ ییا کک رب تروع کیا ناں
 دری رکنا درک یاو اپ ےک کرب توت سد رب لا سند رو ںی وم ل او ںایرٹنول ےس منت و کے درم لئادعب ند

 ںیم ےراپ ےک سار گں اہکروااصیکنامزاکتیب تو میک ا وہادیپ لاغدعب ےک ےنوہ ییدوپ لت رب ارا نوہ ادیب انب رگ کی گا رارق `

 چک
 ززحشاکترازودعب ےک اےک جل آی زو ںالف و وب تاتو درک لاف ےل حور عاکل ا ....: حور عوداکدللاخ :

 روا لار ییا کپ ےس دپ ےک یی یدل یکے یا قایق بج ھر دعا ارز ورب کر ےک تںافس ایگ اکا طعوک ی اورہ `
 ےک ےک ام ےک لاج ام نف ےک مت تواب کل ودر دلاخ ےنروصمفیلخے یت مع یک ی روم ب ولالا دعب ےک نیہ کیا

 ١٠1ق هل وادلج صر وبطمناکلخ نیا. . -ا+۹ن<ل وارد ذج صم نکن.



 لواصح ...مراچ رج ler نورظن ات
 ےک یا م اک ےک ںول راو و یب یب نکا اوہ بی تازه اد ایگمانب کن ام اکہ یم ےک ترازو یٹاب روم

 ےس ںوردہعےڑہاپ رودنز کت بج نگر بر ید دری ےک سا تمولعیکل مر اہ رداتسا سیم تو ےک ییدہع یکواکی یہ فیل خ دلانے ردر 2

 اھ گاڑ کیک ا اپ تافد ویال کاتا نیا لوقب راکرخ اپ دزار رس

 میلا کس ا لالچ دپ اپ ےک اک ا 2 ی7 یی
 سپه تملک اپ روماناکس ا ا آام زاک اوج سا بیک ات مر رقاد لکا ںی ےس الام ےک نیک وا تیب
 ایر قاس5 یشرئا نوراپ ےن دہی ھی ےگ و تی یک ورک اھ ام اج ایک اش ےس ںیم تنطلس نین ارا

 یاب رد کیر اروا ناھ اب ر ذآ( برغم ودم ےن کدہ مفیلخوکحن وراپ بج ہوا یک ٥ئ امیر یر ها تیمش یاس ندرا اچ
 و اظ وراپ ےک واب فیل قو صحت کبک آے ےک ےک تا ےک وراپ وج ہوالع ےس لوید آان شا نا
 7 ا ا راج اد کیا اھ ایکف الخا ےس ےئار یک ا ےن یب یک تقو سا اچ وساکے رک رحم
 یا اھ اب دے در ایفا اک گر یس و ایس ںی تللمرواوکپ یم ی ےنپ ہفیلخ ےن نوراہ یم ےلم ےک ںوب ول دروا ںویہاوخرخ یھب ا اب رسم لی

 e اب تی لوم ل ت یک ج ت ےک نوھ مولع ںیہ۶ ےک یا اتہ رار ل املا مع ا تفالخر اب رد ںیم ےنامزےک ترازو یک

 رج امد کلا اه رج تا اوکس ا سیم موج م وات یک اش یک ت و تہب تامدا یک ا قو مرور

 تو اج اے تا آر رھپ ات اٹک

 وؤلاولا رب

 ترک نیت e ول 9 وس تابش

 وادی وہ تو الو یک ہرا ن وراپ دعب نیہ کیا ےک لاادمایپ شوی از( ۳۰) یوم و یک لش یر یم نب لن

 وراپ ربا ترداب ےس باطخ ےک یئاوب ضر وا لاتے ات رکاب پ ابوک ی تشنه یھب "اض ےک ے سود کیا

 یگ زوال پاکدیشرلا نود اھتایدوکن وسامو نشا ںوڈیب سال تی و ]کل ند رفع ےن نورا وا لر هتک

 ےن وی یا تال ام یک دیدار متر وتسرہ را ھا یک رکا یک کدر یے لار ع ترازو ویا ےک ےس اجداد نک تی کرہ

 ہیرا نورا لش لص ےک تمرض یا ےس یا دوا اخت ایگ ایک نلور ریپ مہ اوکی ما ںیم ےنام ےک تواغب یک یر بک ےج  ےناج ےک ےل

 لئاش یم کرنیکا ےتالع ےک ہیر اروا نایاب دذ 1 اجر اجرا سنتر گرگان ارث وصیت ا ےن

 ےئل ےک نیک تالا ےک یضایف روا تواس یک ا اھت نادر ہار روا شاف تب اوج يا تب تسول مادکل شب ےس ےس ورک

 ناخ اک اکے انب © داال صحا ڑی وک ا ید روان وشم اھت اکر ہری ھر ناورلاھ کیا ےن شادوداد یک ا نہا ڑھراروپ کیا

 ایک ل تا سیم لی یک اکو ا۹ سرچ ند ےک ہعج سیر مع یک یب ۴۔ایک ورش ےن یا

 ہقیلغ۔ ںیہ رہا عر یک شؤرزورے رکن ےک تامدخ ارتقا سات ان رومن ارسود ایرج یک ۳ نیر

 زارفر ےس ترازوو رهغرعب ےک لضنو اپ رٹرو این اسارشوارصم اھت ا آس ون ن شیخ ےک سا یھب نم کیا ےسا یت بحم کد ےس ںاوکن اوراپ

 ہری ماہ ۓارب دیشرلا نوراپ ہمکاھت اوہ اھڑب ہدای زاتاراقاایکترازوافتزانوکدیشرلانکوراہ پ تیحالص یک ہاوتر کبد تیبا یک

 رہ ےھت ےت آر ظنےک یا تاناکم ناشیلاع ہدانکےک ہلجد۔ز یی ب یک ناب هم کرا ےک یا ںیم سور کم ا انچ اکہ اد مکف ای

 ۱ ۔ایگدمداب ربدواجت نادناخاک اروا ی ءب کسا وجو یک اات ات اگلا ہلیس اکں ودنم ترورضبم ےزاوردےک سا تقو

 | صادلج ناکاض نیا .... ۰۸-0 یف صا ناکاش نب... 9۔۷٣۳ ۳سم دطمہلج ناک نیا...



 لوارصح .. مراهچ لج ۱ e نورلفں بارات
 وکلا بر بک رب گری: شی اض ےک کک تک :ہشامفا اک ےن

 ۔ےارگکل غادافدب رپ اد ےک جر اتےس رک ےک ہناسفا اپ درصیب ساس ںیہ ےترکل نْأوا تفس ےس
 5 2ے یر را جر حے یو ےہ رذ ےک لاسررو ںولوان یھب ناز وا ترش کل فا لاک تاد دات سا

 یکے او ساب روط سماع ںی ے کپ /۸0,], 221 نگه گن آے ٹو سا یئاپ تافو شی سد ےن
 تیاور سادونوکی ا ره اف ام نا یک یاورکدقاد اےس طافلا نج ےن ٹیم العر گی یکسر فرط کن وریت
 - کی افلا ےک ی اتت ڈو پ

 رفعج كالھببس نا برح نب رهاز همع نع هبسحا نیرهاز همع نعابسحا ریھز نب دممحا ینثدمح دق
 سلجم نارضحیاناکو ےدھملا تنب ةسابع هتخا نعو رفعج نمریصب ال ناک دیشرلا ناةکماربلاو
 اهجورف هتج وز یلا لجرلل کی امم ءیش هنم نوکی الو رظنلا كل لحیلاهکجوزا رفعجل لاف بارشلا
 .كلذ ىلع هنم

 ےک اکت کلب یک کم ارب دوارمفتضی کے ہ یکت یددہب ےس برق نہر اذا ےنپا ےن ارس تم هکر نت جج
 سم سل کشف بارث لو روا قنات نم کیا رخل ےک کر ہلا تنم ساھ کک را روار غ یخ نودا ہک س ہی
 لا ےئل یااراہت کا ںوہ ات اچانک تاس ےس راہ اک اکر یساپع ںی کا ہک سرا ےس دیش 2 یا ےۓرکاوہ کیرش
 تا درک رفت سایہ اکیا طر اچ انچ ںوہ ماقد تاقاح ےک کوی ںایھ نکے اجو اہم انب دک

 لر ملا یخ یی نس نت هما کل فی

 ےل 4 ربا روا ےس ریہ ز نج جا ہو ےہ یک کت یباور یک او سا ےن سج ساک :تیقح یراتا کی تاو لا
 نفر وم یاور یکریچ زیب دتا کے سا الت فاصبر طا ےگ حا” انہی اک اوہ مولتی رو لاک ا ےہ یک راور

 ملساسرب نداری آ 16ت یاور ی کی ربط یکے اج یکم یلص تاج مرگ ےس ا ع ےہ پا کتار اع لس تی

 روجوم و ےک ےک ر غا ایان وہ کی نی اک ےک ہیساہع ایہ روش ای ہلباحم یک اکی اکے ٰیلاحبیر اکر ہاز وہ یہا ےہاتا او مک تیر
 0-2 وزیر نور اعم یار نت هک ماگ نگران فیش نایاب لس جرات یاد ہ

 صوت ترس اک و :لیدروا کیا

 یادت ری کھ ساتار اظ ےس ل ر ںی ےک یب تی کرس گو عج ہمت یں یے رر لا
 لک کید
 ار رایان ابا تیاری ہ۵۳ مالعا دقو یا یک ےس یری باد. ل دروا کی
 0پ ات تسااوکز اور تودافن ںی ے ےہ اھم مان اک ویٹ ایہ ےک پروا بالا زر

 ںاحاکیس روا تن کز من ومیم کرنی قوکےک ناودالع روا لاعب ساپ تواب ایڈ کیر... لا 1 یر
 مطب هر لال فرما ب توکو )یکایک ا اکا ےس ینہ غراص نج می ار یک رمی ب جاق ایکس نابلس ن کی ےس تاپ

 ( شاش )ےس نام ںاہکے  ںاہکت ب ےس ےہ زارنا وک ۰0



lef نورلخ 

 رخ نام ذع ۱۳٣۶ خ٥ ص۸ وت رونی دت
 9- اهبلا عج ریلفاهیلع عالطالا ءاش نمغ_ ےت اج سیا عج ےس رذ ےک تلاوطوکس ارب یل ےہ ںیوسف رگ لیاقت

 تان لاس ےر صود روا اھت اتر کوا لاس کیا ےج یکت یبادر نو یو ربی ًامیجدیخرلان وراب .....:ت ا

 هوس بی ت اتاچ ےک رکے بج روا ترک ار ارد رازب فرا تر اعزام ترور دا تاج

 ارواح فرم پرگل وی آو نیہ واتا ہن ےن رک لاس شر و اھ اج ےندتاسس نا ےس
 اپ ےس سا ۔اھت فا افعال ا یم فل ات ےن روا ت ایات رایت اچ ےب مرت ےک روت یف ل تس این روا

 ںیہ برات ہم عقتمرب ہحشاو ساوج ےارب با ا ھو ا ا وو مو فو

 تہ و ۱
 چ پس ےب اکا ۱ ج ےب ےس طب سنا دناخ طی روال ور اس یار ی اتات ن اشرح ے اکدامجار کل لاو ےہ د یا دے

 )مکن تب سیال مور چ انچ اھت یکی کوکی کب نابلس م احا س یارو ااھت یک م اوون ںی
 ماکت اراک نم نریم سا کری دن ورا تست
 وب سا اک رک RTE ںیہ کک
 تاب ےک ر ےس ترش یکی ورس کد تس وخوا ویمورد ےن اہ لا ایم اچیھکوکک کم اہک کب ےک خرم

 1 دی یر و یک 1 0

 لای تتار پک یہ نامی تا ےک اصر ما ےویغ انچ... :داہچچ نوش اک وراپ

 کس دا ےن نادرا ہفیلخدوخ لی ا۸ا وا م نرم وي ردا یی ارد يا دعب ےک سا :دابج مر

 کک ور فنا سیم وج ےک یلایماکر واھتایکد اہ یھب ن اص نب ککللادبع جم نس یا۔ایک ا کلک اصف لقا یک مر ب مور ےس ےردارا

 ۰ ایا رے ایت کل ویو رول ں ول رق ج ارے نو فواعم ۓ ںی ارس سس نم یا رج ے یار ور ایک لچ انتھڑب

 سندی اي سیر نما من هک ول ساعت ی پت انب اکیس عت لوو

 ہپ دصاف ےک کگنسرفراپ ےس ںوسنارطوج یئگی ورق ساک گلو قند دف سم اتم ترم ات

 نا یک روگاک ںیوسارط لوم as یا وف یئالن رت انا نامی لسی با روا« دشاپ درس تنطلس نااکرا : مانا

 و دی کور سیٹ ہو احعم ےک نا ےن دیش نب ا کوم تاس راز نیو ادعت یکن یش ےھت ےس آر کے آں وار ت نادل یک ی ور اھت یکم

 ام
 اہج سکه ا حج اص نج کنلادبک نب نشرادبمپ میر ....: سیٹ یش ےک فیکب اوعصا

 خام پاپ
 8 را کیا کس ناو ب نم هاش اس ںویدددکی ٹر ٹیوکں انا لنز یا کک اش اک ف باب اھا

 ۔یآںیاوھتاسےک یپ ماکو یک در ےن رکش ایس رکن کر اچ ید باک طعز کس اروا ےہ ادب ام

 یر نعمت دور فر نخ کن اغاز ..:اڑکگنہ اکی ٹٹ یکن اق ام
 ۳ م مو عی
 ےک وانا اخ را تسکین ےک سارا لب اهن سیامک نا نویس اس کر

 لک حر ید ای لرکرارکوآںویمذروا ںونارلس ںورار ایک دری باز بالا اب ےسوداراےک ےل
 ہا فرق ندوی ٹیمر آب وصی یی ےس شنخ یکے نر کرم جیپ ےن ندراہضیلخ سٹی شک ےن یسک ک تو

 لاتو ےک نا اخ ےن ںوٹر ےم سٹ برغل ےک کک ر ینیمر آل اا نر زا نوا ۔ یر ر ںیم ےک ےک یس

 لاش ہنیمر آداب رک تر دیعس ےک کر اج لغ ر ایک دایرف اپ ےک اٹیک ات یدک لس بم کرلی م بریم

 ا ایگ

 ( شاباش )ےگ لاطم اکی رمت ئا ںیم نور نباہمدقموووہردنم شہاوخ کٹ ت لت وکب ج: جت ..٭3



 لواص ...مراپچ رج ۵ نورطظوباّترا

 ےک چ سیئاد ےکر کت اتو لی رایگان دیس یک ےہ ے رکات راتو

 ےک ےس کد اھج یا شاک مدرج غ اص رکا فاکس کر ر ت روک هر نی شا. ہلقب ہفلاص

 نب ظن ب سابع ےن میاں وفد رک ےس کی وخ گیج ہنازوروکور قل ادوا یکہاتبا کک نج ہک مر

 هاب علل وام :یریقن السد نت ربا گدی کے ےک ہر اھ نان ولا عشا
 ایگ یاد تا اکر ایپ ا

 نین تاو( ںیر وغاب )ر وفقا رک ل وز مولا ےن ںویمور یھت یم ضیت ےک ین رم تہوکحی کر ور لو نا ..:روفتروا یب زم

 هرز غر فا ری رب دی چاپ ےک وقاد کا اتر ضاک( وجور ف ٣ڑ روبی یر الاب لیحز ن)حافانابدےک ںویمددیبایک

 ےب آر دھکا خ سا نوراپ ہفیلخ ایپ ہل ۵ طخ کینو یشرلا نوراپ ےروخم کس تدطلس ناکرا ےک کر اکا ےس ےنرکاداعرارخ

 ہر نار ورکی باپ کتں وہم ر تک ےس( یک ہے لت ہے ی جت ادوا ید رکی اھ ڑچ ی مور ےس ےس داراےک داهج ےک کر ایت رکشہ

 ا ۔یکتساھخرد یک رو ی یورو ندا

 رگ رکن ودارااک یت نوراب ہفیلغے جو گکتدش کل درسویاشکیدرکق دہ چبر کج وی دب ےک د :یرہرپ یروفقت

 تب سمبل تک و 0 اےک “اب تم کر کن کری نوراب ہفیلخاھت لم لایخ اس ا

 ( مور روگ )د وف یک ترب مور الب ےک اصفصرودخ نی نیر یا ارباراد ےک ہفت ارگ موارد ۔ای ]سو رک ولت بش

 سدیم هات ل دنیا تس دبی ی ناو یک رک اھکت سکا رکرطہلباقتواکلمت یب لپ نکا ارب ہلباقم

E7نان ابر روک موردا ام هج مربا ت« نراق ب ورشاھتاوہ ںیم ےروو بج نو ناذس نوراپ فبلغ شبا ایک قبر سم  

 لد تار برد ین سمت نماز ہا تروا ناب رم چ انچا یکن اور فر طرکن اعط رک کد ان ناما ےس دذ ےک مااغ ناروا یکاطع ناباوکن ات

 رارقااکیگرادربنامر فو تمعاطا ےن ناب زرمروارمرہارلۓک عضو تان انا نام اساس مازتاوزاز۶ا تیاہن ےن ہفیلخ ےہ رام

 ۱ ایل گہ ذاک نر کادا عج ارخاکن یورشےک کف ا او

 نو لارٹچپے دیت یں ومو ر وک ں وریت پا رکے دییدف ےن ںوناملسم یمہنس یا... :یئاہر یں نالے زر

 روس ادرس یا تل اتو بنات قرن مه رپ فیل شو ورد یاب شیم مدد نی زس یر یق ناملسم

ا رل او) ںوراک اضرروا ا را ن ولوو الم ےک رول اظ ارارب سی کال کیا ےہ جو یک کدې لم رداشاب
 ہر کا اید رکا مرمت 

 رب ھتاس ےک ہیمالسارکا عر گوہران بس ےک بسا ر سین یاب شیموادفب تی اااراد یقوکروا اھت ن خرد لک سج ما کن شہ کے ک ںوگول ناووالع

 روا درگ اور اکے گدا 5 ںوقدع کدر نام بیل نوش ما ےک کک ےنپا تقو ےک گناور ےن نوراہہفیلخروا ےگ وہہناور ےک

 ایل توات وج باس او لایک ا رکو ای لرک جر کادب ےک ور صاحب ےک ند( ٣۳۰)ںیمترکورصاورک ر وون

 ہا کاور ےل ۵ رکن ول رموو ےک ممر ریت ےک فراتر کا ڈر ںوقالعےک مور

 ناايلمناور ےک

 ب

 ہناود یساپ راے ا بابو لاماس تہب ےس رو ساھتاھکرات ماقممئاق اک دای وک وخ روات ای ات اق کر ںی ےس اوا ینا ےن کک لب ات نوش و

 : لوے مدر کے کپ ا ازات یب لا اوت کت تاروا یروزکی رخ یکں قوی رواتانویپس اپ ےک ہک ںیہ انکو د ے یا کلام ایک

 بت لس پاس چاک در عهای دا تی لاغر اد ےک

 در وفات بنا یکن مادر نر اپ) عود تبادل اکرم بار نان وار نور درگ اور کو تراہع

 ےانٰصادلج(اھڑپ خار یت ےن سم کے ناج ےس ےک رفاکوا فرط کک



 لواصح نا ملج ٦ نور نعمت
 نیا نعم ارش لوفو سیا درک ایموایل ٹیلاپ اچ ےن لا ےۓسادرک 2 علت ےس تہب ےس اپ ےک د الاسر ات کا ےس ناش ل
 رو ایل کان تندر یک خر روا فاصخصوکقےن دلہن دی وک ددوا ایکس )یلقع لے وداز

 ینا چ رپ ںسیقو یم زجب ےک رت سردوکس ویتشک یں ولع اسے رصد ماش ےک یا ایگ اگر تماما بتمن یر. رعایا
 ےس ںیم ںولاو ےس ر ےک تروا ایل ٹو اھت وج بابساو لام یکداگا گ ٦ے کم دھنیا رمی نسرین تسلط را کور
 -یئاچب ناج یٹپا ےس تبیصم یقر اے درانی ہرازبود ےئفقسا ےک لرقایدرکت شورفرکاج ےن ہقنادواایلرکر فر گوکں ویمد راز ہرتساپب رقت

 ۲ درس رعنا کس هرکس لود روا اي رص ایک اول نوراہ ۳ »رام کری اولح
 رب روا ےک نادر زا دودود ےس فرط کن ار طب واٹ ےنپاء رانی درا اپرا افکت 3 رتزاور ین روفقنایکر کج وکےک زوم
 ےک تساوخرد سا ےےن نورا ضیظ اچ بیگ سر گیگ سا ده دن تاک الف ںورتےک ہعاقرب کی کت ساوخرد
 ۱ ۔اید رک اورو روک ا ا اطم

 ےک ںاہورواایک ب لونشوگد اور لپ ١ر کل ےن یم نب بویتسوکس نایکوہ یاب سیوقو مزجب سییہنس یا ....: توان 11 سر
 روا اپل تولوا اوس نگر وارپ رز نیم ےن ہاھشداب ری آ1 پیاو ےس واچ ےک مو ردیشرلا نور ہقیلخ یم یراق رو روا ورم
 یل نیت بابساو لاماراسسےس ںویمدر ےن ہصیصم لئا تقو ےک یپٹاو رن گال لاو

 گن کیا ےن ںویمور ایکہ رپ مور کک تاس ےک ںویج ارب شد ےن یکر یم دلخ نہ دی زی شو اڈاز ےل موراکر تن دی
 یہا ایگ ورکر کس لو اچ ها کس فود تسلط لو تست یاران نا تا
 لیٹ عوف یک اص رک یاسا رار ںیمروا یئابرغاطع کروم کا نا ری تس ےنانبرروگوکن یئا نم ہمشرج ےن نورابہفیلغ یم نک
 7 ثدعدحم ےن ورا« اگر جو رض یکں وقالع درم ریا ےک یم الس رک ع یھدوخ ہمشرپ دعب ۳ یار اید مک یار ےک ۳

 ۱ افتر نت منی لر واکنش
 بابساو لاماس تہک دوا ارام نوخ بش سب تااح یک فر پ نرم ےن ںویمور لاش تام ز ک٠ نغبشپ ششنرماکں ومور

 گی نئ زم نب ھم ےن لا وف کر جیب ککن اکےک ہفیلخ۔ یکن ککت مے مک پا ےن سن نب ریس وجواب ےک کا ناک ےگ یاو رک وا
 س ےس نوح زا یس لبه اگے اع ںوقالع ید ھرموک ل ورالاسرپ اما دم کش رر وخروا ایک اور فرط کی ومر

 بیر وفا ارام

 رفقا طريق فطر سیا... گیر
 سان چت شن کمي لوبیا میمون نت کناف من ضیا

 ۔یئوہ لن ریا یکسر

 ےئل ےک یلکرس یک یورک ورش تک د ایغاب کاپ ک آے نایب پر ذآ یم م ہنس یا. :لورس یک يم رف
 همت نوک کہ ی وہ ل کچ یک ت اقا لای کرک یتروا لوو رکا دہ کیک مت ایگ یکے اور رکے درک اب نو کتاب نایک
 ۔ایگاید قت ےت ےگ ےئل رکرافر گل یم کن نادیموجوکں وی دیق نادعب ےک

 ےس ھجتاپ ےک یا ایگ کرتی تان کن ام نب تباغرپ لوقالع گدحرس لب ہنس یا... :تامار فاروا یکرذنایکک لام نیم تیا
 رپ سارا دیدی ےنپا نپارگے روی دندذ ےن نیقیرف یئوہ یی کں وفارلسروا ںویمور سک نذوربن یم دذ ےک یئا شی نی اوہ ورم



 لوارصح ....مراچرلج 2 نودلظ نار ات

 یی ٭٭ لاچپ راربہددا دت کں وی دق ناملس یی ا ۔ایلٹچیوکں ورق نا ےپارکے دہضواحم ےن ںوئارلسڑوا ںویمور رپ

 یک ار ایان: بم انانوکو اد یب ےنپا مہا ےن لات مقاع ند زم ںیہ ےچ کر ہہ کا یجزر تیرا :رشروگےےک ك وراپ

 هتک رفاه روکتی رفا رکا بے نک لاعب ےک دی زم ) اه دن لا ےن نور ہفیلخ او٣ تافو

 -ایکررقنوک( سنن ب برج 0 ہفیطخو )رج کی ارواایداورک ل ےک رک لوڑے

 نی ےن کر اخ لش یز روکا ےس کاایک رتل ایس ب کہ توک کلک ا ۰: نامل ب م مم یوم
 ا آف ر کل کوے ے ادا نی٢ ےک رکی تاب ےک ےارا ار ای راک روا نورا ا رار رک ولوکن ام روا یک کت واخب کاپ ےک

 یکجا ےن من یئوہ تسلیم چی یم یکایک یئوہ کن سی باز ماقم خان ایگر کےن رکھا اد ق یی وت
 کت دق او رابود ےس

 یو تیام ذات کر یار یورک کپ لرل ل این

 رپ گاو برق کا یک رمت ب بیع کاپ تافو شتی رفا ےس متاع نب ور تست فو کم اح نب ور :

 ہقی رخ اوکل کے ک رکل وزعنپکب یبع ےن نوراپ ہفیلخ تک یش تساوخرد یک رفدوگی قی رفا رکو مرض ام ںی تفاطخرابلد ےن ور نب فن چ
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 رفت کرد میر یک سرا شوی مر. رو رد نم
 فف اک اب یگ تحب توافب جک ناڈو رب ور کب ےس وہ ت یارو و یک شرار پرک کیر تماضد کن اے لغ وہ فر تعالا

 ںواد نا گکچ ۔ یوم توافب ےس ںوہر اکر اک ع یکی اچ ئانچ ۔ایکہ اور قی رفادھتا ےک کش یارک انب روک اہ وو یتا نب ہم ےس توراپ

 لس لا کس ےناج ہقیرفاایلرکروظنم ےن شیخ اید ے د اقعنتساےس کز روک عب ندب ریا نکہ اق یک کر کت شاتر وا اتنی رفا

 : ۔ایگ آی باو ارغب

 لات زواے رودالع ےک ےنایب نروگاک عم یک یک نہر یھب ےک ناوک یک ںی لر و یا. :یررقت یک منیب لفف

 -ایکررقماکن ایس نب یقاحسا ےک کل وزعمےہرصم تم ون ]بب ےک نوع دور لک رس دات مک

 ھپ کلک ک اما ےن نوراہہفیخ (اھت پو رگ یا اض روا سی وج )لا درک نلب توان مکے ہیقوج یم صم یجب ےک یر رقت کس ا

 لوزج اک شہ دعب ےک نیک کیا یئوہ مٹ توافب ش1 ا ھی کل وقت عطا ی فکس مقر رنو کر تان مش

 : ارت اصن کاری رک

 ساید 2 ےک ےل وان یاش ےک رکے ب تہ کیاوکی اگ نیر فر یا ہوا
 یک ا ایک کوا سف سا ےس تیلباۃدادادخ یا ےن یم نر مفت ےھت رو آگ روبشمروپشرواراماسرپ یھ ارگیئ انروا ناماسو زاس یگشج اب تہب یم
 : دانگ تر وا ناسا  ل ےک یئازفاد قے ا ےن نوراپ ہفیلخدعب < یو

 هم نامدار فور صدمات رونی فر طلا نر... را ےک فی
 تند وا ناتسربطتسوکوکی کن ب لب عب شارژی ژپ ےک ہفیلخ ےس ا ےنرف یگ آں او ےس ہی رفا نیئا نب
 ۔ایگا ایورکل ورم

 هی ماهر ساک لا راہ ود ی۳۳۵٤ جوشی ری رپ < نور راز لپ را ..

 گاه اس ہال لاک رات ایہ ج یان گم م اماں ب ایک ل...



 ۸ نورظنیا جرات

 مس نی رعس کن ادوات زاخ نت. رس ےک نایدرروا ناتسربط
 لم لا کے سج یک ششپکیکےنرکل وصو مرہ نایاب اک ں ولا تشکر وا ےک و اتر تام ا ھتاس ےک لم لا ےن ایک کر رمت روک
 دات روک ک ل کومو لات نب یس کچ کی ارواای ورک ل دزموکس ا ےن نوراہہفیلخ ےس لنک کرایا نو اج

 ساایکر قمر یر( ےک ےنوہ یک ک ر )وک کمک ب تام نی مشہد 0رچ :یھل تام نزب رجم
 ےن وہ و دم ےک ہمشرہ ےندقی رفا لثئا۔ ات اوہ الیکاکر قت اس روا یئاھب یگ اضر ان وراپ ہفیخو ور زوااوتے س یش ن ارالاس پس ی اتم پاہاک
 نالص یارک تی رفاروا فردا را پارما لک رب ںیم ککے داس اچ ید رک ارد ےک
 شیٹ تپ رفا ے رار داایلانب راد لام رف اتیا یر فار رکے یک یا ےک ورا کن هد دی ردا ۲ آے رکو روم
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 چ تس اورو یکی رو کتی را ںی تند الغر ا ردوا مھ ریا یک یب رادرب ںارفاکرھآروبجنوج ےن ہقیرفار پلان ارا
 مے یاد ام کار اچ ےس ترک اج ےل ےک فراصم ےک ب وف کر فا السا کیا ترم ناشر سایت ک
 بلن ان مر رک کدے ارے نان E SS اگے لشو لا م سیہ یار

 کک را ےن متارا کد نی ساب - متارا شویی سن علم لوک ناب یکتا

 E و

 کس مو مر رز + لی لا امد اب آی ئان یسابع ش کیا بج رھکےک نواربق حب ےک ےنوہورڈودلب رش ارے اع
 رک مچ یر نت لو لادن آ2 ید ایج یکت طار وا توک یکی ا ںیم تورقا کک ےس تو یکایک اتنا تواس ںیہ ابعت

 ۔ ےگ آب لان ااف یخ یر یہی اردک ٦ا۲ کے اہ ایکن ایم لک تالا ےک یا

 ہی رواد نا ےہ سارا اب وصےن نوراپ ہفیلغ ج۸ رکن جناب آب یر نہ ریزی یر ما نم لپ زی

 در کنترل یوم اي نداد کسری ید تسکین < شبا دار یکم نک

 -یلأرفاطعوکی گزار

 شراب چ یکی ا عب ےک یا اید رکا درہم ےک کل روپ ےن ناتسراط لیا ویا ھو ۰: لک اکر وگےک ناتسرط
 رتی بدم اک لاک یکل ا یئاپ تافد ذرب اقماق روگ نیم آو نایاب رذ آج ےن ایش میزی ںی د کا ۔ ایکررقم

 0 نیم کلم ادب ع توکل یک نا رج روا لو نانو« رب ناسا ز یا 1 ا تدر کاہے ےب نواب فیض یا۸9 ایگا یک

 ۔یگا عاکک لام

 ےک یگ نج وا لوز کن املس رو یر دير نه نیز نا زر مشتی :تاعقاد رویا *

 شیخ ے اروا کل ار فرا کم دانا ها دنا تا ار
 نود ایا مر کی وصال مر نت اس لس. تاچ سرو عن

 ۰ قرآن )اپن لپ

 (مرم)۔ےد لام ئی باک شا ۵

 عطش دنا آیا لات تم ہری ۲٣ دلج ریا رہی دہ ےک نودلغ نہر اوج وم اپ مع لات رمی ۰0



 لدار ماچ لج ۹ نورظن ات

 لا ےک رم اما اما ی ۳ ےج
 2 ادا ذات لو دید اگه رکن اچ بستم جلو نا نکس پاس تک

 ٰلاررواایکی ایا ے تروک LE ےس اہ ٹچ نام ےس سا یراہ چا یہاوگیک
 _ لری کر تع ےن یا

 رفت شن فاقد لا روا یر کتن اک نوراہہفیلخ تیاکش یکل ےن ضا نہ یک... ل کا خار

 ےس کر اوس ےہ رک ینہ واد رک کرا یک ۇش م ارے اک ریس تراک ارکان اب فنی انک دوی
 - ۴ ترک ورم رکا

 لین ع رکاب قوم ند کار یکی رکھتے تروا اے ار ناعم ےک ماچ اچ راے لج کنار

 رقم لس میشن ام نم پرتال تو سی لی رہ کروا یک اب ےس
 -یگتیارہ یک اچ یاد

 ین: نقل یر تام طناب لاو شن رقم ار... :تواطب روا فرم فقر
 ET نا ےب ارل رقیب ےن یکن یک اکی ا۹داد ایل کت دکل ا قر ے باہ
 ہیر کتا ےک ےن ےک کج ے نار کوہ نی رپ سدعقاو سا ےن ین نب رب گال ڈرام ےسا کم میا ۷ے ترا ا ےن نر
 e تاعقاد شاک یی نام نے کد تپ ورم عار کس لی یا روا یورک ورش یو یک کج كابا روا

 اپ دات مر انار بھ ددا ید لور اخانچاھت ای زاکل اد زےک ساز مور ادای ارپ

 لس اپ مر کوه ےس یک ےس یک کن ارگ رام راس غار مرصامم اک نار
 یابد در یی دم لرون تم کیا ےس قاره ترک یل نب خلاد ےک مے یورو ن ب دی

 ل ایلرکب لطح ناسارخوکن بن مرہ اط اردد

 روا تارہ رواایاھٹا سما فان سرتاسر ھ ف ارطا ےن یق را ہزتدعب ےک ےناج ؟ےک سا ......: یک اس توم یک ں ویران

 2ھ ویو یا یف توکل اسد کاپ ےک یا لاما تہ یکے لاک ما کک ناتج
 یوم شاف تسکقکوز مل مر لمت یب ےلیپ رکاب ب لب اقمرک ر یی گہ زت یک ۱ لا فرار ارتتا ھک وک فرط کر باغی یکے رک
 یاو باو ے بق ترآ کچا رف نوم الاف یف ک یگ اچ کت تاک انار کنت | ا

 ییہ لا کی اما سس سج قوب ا ییا اب کت :یئایماکف الخےک خار یکم نہ
 نر ہفیلغ لیپ ےس ہعقاد ا اھت الرا ک وک یراق رواد ںی تمرخ کن وراپ ہفیلظ ےک کرا MIR یئاھب ےک عار ےک لاو

 ےس یک قر گرج روات ید ہرگب ناچ یکن اسارخ ےل تک ار ع- ہترروااھت ایم 7 قر ےک رکا آں وس دعب ےک ےن یپاو ےرزئ اص

 ایم وادخب تطالفارادرک وت اپ ےک مہاقوکم زاخ نی نے ۂ کر قم بان اوم سا ےب ےنپا سی ترے ا ی یوم ورش کرا

 ویا 9۳ ناشرک اب نیش اٹپ یونس سد سا ےک کر ترسو گج كاما ےس دادب ر :یگاور نامسارخ یکدیشر نوراپ

 پآ رد کا کیر ید راک ن اار



 لواصح مار Ile نورلغ ن یاب راج

 نومامہفیلخ ےن دیشرلا نواب ےئاج وہادیپ ہرطنخ لوس کمیت شدارخب ماسک نکا کنم اچ ناسا جت یکن وراہ ہفیلخ
 ی کر وق ساخر و کن وما ےن نوراب فی ونک ش ےرلاوےپا)

 نا ویا لر فصوا رک ناور حس تس دارا اچ نلاساتنوراپ دارا تالار اد :توم اش مان وراہ
 ےہ ی بل اب نا دکل سما سلام یاری نما دادم شا لو ملکی لال
 ےک یاو ر یکن ومامدداای درک اور باج یکدب ہر لا ما نما مر رب, تر نزن لای ذی ام
 ۔ایگالچ وسط اپ ےک کوس گور

 سا فر فرا روشاک تو یکل ا ںیم ںوکو رکا گوہر وبجم اتا ١ے تکرقو لگی یت ڑیروز یراہب ندب نند او کروم

 لاس طیب کب ج تشد سا گرا بت انس یر تک ےس ر کک ت ناک

 کوم قو یھباٹتا سیم ےن ؟ےک تدم یر مر گا ڈاون اہک کلب سا یس ےس ا ایک تاکہ اور ےک رک یق ےن ہمشر وک سج تین مر یشلاھت
 رکت اکو ضعک یا کیا اک ا کام روک بات کیادب ےک سد ورک ری شکست یس

 - لاری لہ حب ےک نیک اتا درهم

 شو بس سافت ۵ ناکم یک اید جاے نرکر اتر بق وہ یریماان ےس ین یال ا بچ. :یرات 2 طر پٹ سیم اش
 قاجار ادارات یکن آرت رٹ سا سیر ق ےن نہ قا اد کی دو ںیم

 “ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نع ہاتاوساو”

 یز ںی لش تق ےک تافد یک ما یئاھ پہ زانج زامن ےن غںاص ےب ےک سناایگوہ للاقتااکس ادحب ےک سا :تافو یک وراپ
 ٭-ےڑوھترایدژورگے وں ل املا تیم ۔ یک سودای سلب ایل ےھت روجومدیشرروا نٹ یہ

 (لرط) یہ اد لبل) تراک امان ای.
 طاق زن تس رفاه دگر ادا اھ رکو+ تصخر ےس ںوکواپ وی لاصف ےک نوراپ

 فر لو یر اکل اس: سبک: اف شکن یادت کنایه سر تس یاب ےس بس ریما اھت ن امن تی وازاتم ںیم تعایشب
 ین هوا همدم ےک ساعت روا لپ یی ٣ان فقاو ین بوت ےس برا اید بداء مدح قت لی ز یی وف ھت تل لٹ تفالفر اب ردےس
 قا ۳ و وگو گچ مک ر الا پت پس در لد یکی ایس ل ریپ تیس در ل اس لاری بیت دار ےگ سا ایطا یئاسین ارم

 ےک ےس رک الر سفیران

 تاب نیک ا) ین ذا ۓاوس ںی جو ایقوارہ رکےن ےس راج اد ددنہ یی دحرس یک وک اک نن اکے اک اہ ایا ے لا, زادنااکت نطاس تعسو یک ا

 ۸۳۰ر طق کیا اھ اطقوس اپر تام عار لس کس کس یا را گیس فیروز نکات پرو جنت من یو ری

 ۱ (ت تگ را راید کیر +

 و و و یر او اقا دور ناکام شفت نرم نود دارت دما قرن« تریاک اخر رازاق 4

 جدت هان 4 تس اب راد وشروا تیر او اکے اش لک وخ رق کت جرگر شورای اد پا اھتاتکر ت تبع کد ےس رت
 یارو ماا کور یدو رقاق یھ یا ہرن دراز اپ. الا نب نیمار وما نک« تتار وخان وور کک ت رو: کس ریمیکس ناو
 ۔اھتایکت معرماڑوھک اک این

 قنقشا صفر سس یر را یکی ترک نا طر ےناننے وہ ےل واک )ناگ ےن یا لپ بسےک بسر

 )ر اف تا بلا رھا تا وا اج ن ساک ی کک ےس زی اجا ھا ارباب ےک رقصت ہروا بارم نا

 ورو



 لواصح...مراپچ رلج اا نورلفنم را

 ۱۹۸2 »9۳ ریخلا نوراہ نب نشا رگ شیڈنارب شا

 نومام_ ینگ تعم یکت الف کن کا نا م رکے نورا ند ےک احب ےک تافو یکدیشرلا نوراپہفیلخ :تفالخ کن ما
 اطاق لااقل ادب جو لن ی۸مالس بان چا ےن کا ڈ ضا (اھت الف ہدرکراز آ اکی دہ ذیلخ کج )رر ومتھت م ورم تو یاد یتا
 0-ت ید رد کرام یک الفوکن یا ےن سٹ لپ ےس بس کت ارپ یکی داب کر اہم کت طا گوہر ضاح یم تخالخراپ ردروا ید

 نورا لاد ےک ناخ کیا یم تصدخ یکن شا یئاھب سایر نر ناصر... تیک ور نباص
 ی اچ روااصع ینا یہ فیلخ یاس ےک سارواایکتاور چی رذ ےک مداخ یم ا ءاجراکی داب کرام کت فال کی اروا تی رھتپ تافو یکدیشرلا

 وکی بر اح داابدربطخ۔ یکاداہعمج زامنتاس ےک ںوگولروااب آل یہ تفوالخر قترکل پت ں یم خو ےس رمق نداره ےک کک ءار کد
 کت رھا ںوگواروا یت اووخرکا ارت توم ید یش ورا

 روا پاپ ےک نشارضیلخ چور رمان نام کت عیب ےن تشیالخ نان امن ےراسدب ےک یک. :تضیب لا لورالاسروانارناخ

 دی زد ےک یا ایک ت انک و راک اس ددوکع وای اط دادا ۔ایگایکر رقم ےل تعیب ےس سانلاماووکیدنس ےس ںورالاس پس اھ اکو داد

 اھت یکی اشرنا تا ےک ہدیہ ایگ نت رکل ابقتسااکن ا کسراناھتاسےک دادی ارماو تنطس نیکارا نشا فہلخ سین وادب ےس ہر نا

 نکن آلت درک ترمز یر کس کت قو لپ ساق نر... ایک اک سم سیم ہیر

 ناب ہا انار یت روا ھت ویک کن ویا یھب اےک نومروا عومامطخار سودا ایک اور ےس ےک تی تھیم ییا ےس ناکا تفرح یک تا

 یا ےل ےک ےن د الط کت اف یکی ور اب ی اپ ےک ناھا ےسا ےس اص اھت مالو درک اک ن اجت ماخما دہ کاپ یر پ٣٣ دلج بہا ۰ 0

 رز اپ ی تام یکبار یونگ سید یراق روت نت رز رز تاپیک وقایع ات فشن ب
 :ے وریا شویی رک یم وجہ اویو یک ی ےک یہ اخلو زور ییا اھت ایک رقم ےس د الط کم الکرو او کتا زور یک ا

 مرلظلاوهىسملا لازامو * مريملظلاناهللاواما

 موصخلاعمجتهللاانعوg لتا یضمن نیدلامویناىید ینا

 -ےک ت مجرم ان رار یوگا ی درک رک کی سلب ضد ناو بجز رنک وادی ور عش نا کت اکےک ہفیلخ ےن ںوسوساج
 رام وا حس تابوت یک قاره کز ناش یک الرو تطاس ےس اتات اتل م اکے س رزرو ںیم تنطر الط اھم روا یک سس ایس

 ایکو وک اناخ ےک کس رب ےس ںونتلم یگ چپ ن دیش نوا که س یر تین نکن زی انار لرد پود کس لامپ سلولی
 تس نقی لی کن راہ ہضیلخ ایکو ہدوبش ںیم اوٹ یب ر ےک ںوخر ید روا اولو ےس روکا کا ہیچ ر اب ےک اک دای ےس ےک ہی بظر کہنا
 ن یے نا نایک قے( کوا لو ما )یز تل درلرحب ےک اک ےک ہد ز ۓ وہ ادیپ ےس نشاےک ینا نکا یر ون چک یر اوکین اوہ
 نان من لنت کت شب نت روا فی ر طش لاف تنبو گوار ومما نیہ نابلس تشب ےس ایر وا نیک ارم تب ھم ادع ےک سا ؛ ےہ دلادیشر

 ما لا سی انار نوم الا حس نشیکک ہد ذ نشا دشت ےب ہرابہ یٗ نز ایم راهم اید اچ تنو ےک تافد یک ا تس نافع '
 نمار اچ ےس ج نار ے وہایپ ےس( ورزی )د الدا تاما ہک اوزاروا اک ییا رق ن املس ی ااو کب وقع وبا رک کشتہ اس م ئن اسلا وا
 طالع اهر« قم شا سفر اندر« یخ مهدی یھ دو لایک ںی روش ایز ےس بس کوا کا
 هم فضای نیل لک یلاوخ لوس ارش کلیکی تیم کیم کت ےنرم ےک یار ںی یو ایپ ےس ناک دالدا تابما بسرب روا یھت
 ورا رکن وراپ صح کرک یر یم یادت شاک تارو ی ےک اوہ ںیہ کت اپ یکم دصودای ےس تو یک وراپ

 (مترتم)( ےہاھکےک کب اتا ےس فراعملاروا ناکلخ نیا افکار اتر شا نا لاک ویر ےن لیئز)



 مراچ الج Ik نور اج

 بیس طوع ناق ج اہے ےس اروم رو ےک لش تہہ پاپا او لام روا رخ رشک ت یک نو اوکحخ اص

 اھکر ما اق لاحم م ےس ہت ےک اوگرا ےک راست سراب ےک تشان یکی اش یا توا بایساد لام مانےک

 درو تارا رک

 تقایدد بب ےک ےک آے ارد اور نیا یل الور اطا یک اے تاھا بت پت تومان لپ ٠

 باوج ےن یا ؟ے ا طخ وکو و لئ تی گوہ اپ شوک وراپ دک باج فاس ےس رر کاک

 رلاوت اب وطش ےک نیا ےن رک اولکنے خاکے تہ ا لوک ست دا لارڈ لئ اے رک

 سیم ےراب ےک ےناج لے ت ی ور رس ا :یگاوردارفب کل ضن
 ا 7 سرت فری گارغا اتق کے اچ نا ساواک ات جون اگر گیت س اج یہیں ووا

 ۔اید لاڈ ت شیپ ںسییوکے راھ رواہ ہ۶ ےک لوما ےس ںو رامات

 نج بیوحش زام نی کک ان یو ی او عرالطا یک وکر شرا نوما :لٌشراکنوما

 یار قال یز بتی می مج ( نم )بیک دی نگر ندیم

 ریز هرز عمو صوت لب وک رلاو زر اص نب کیلملادبع نہ ٰنشرئادب کت ( یہ ڑی کک )ےک یا باک یتا نک ب ولاردا( سی

 ۔ےت ےس ںیم

 ولا تب "یاس یار نم لس بقا ےس ادیب کش ےس سی ین اح ترک

 سري داراب کمد ںیہ تک سور خاک اب لا ےک کا دہ رخ ےک ر کف التخا ےس ےسار یا ےن لہ ن: لش یکے ای یال

 ہلا ےب ےک ےک و ل تم روا یر ہکزب روا ےک ماین کتی را را تو رپ آکے یب بس ام کی

 ۔ےہارڑےےے

 دن کیا یر ذ کما ) روا عاص ب لک بام ےک ےسار ا ےس دیش نوما : یاو ماک ان یک ص اق ےک نوما

 تر “لاربع ' ںوہ ںی رر ایا ی ت شیک" 0 يه شیلا کس درو قرن لت

 ام دگر یی یم رو و تہ یت وب راد لی کمر رود ازین گابو

 رم ایج ناج یبا ےس ل کم یب لشونروا لک اھت اد ایل اگوکن ومام نکلا وا اھت اپ رک نم اککن یاد ارپ وہ ودز

 اے تاعفاو سای مور اے

 ںونحٹ نا ںیہ شی نامسارخنپ اگرچ ے لام لاش ل شاکی اوترا ایک وع ےن لہ سب لفف یکن یہ

 متد لقمه فسو دعب ےک ا یت دافب ےن شمیم نا ارت ںی وول ےس یو یک

 یب تام فن الع تالاع ےک نام ےک تواطب یک یکن نم عار وے پر واایگوہروددمج تمہ ےس تیانع یکی اتا ن 3

 تالف کپ آم ےس مکے لات رنچ- لف لوفر من اقوفاک عیب کپ روا ںیہ یش لایخڈنپ ا پ آپ ی اھت طب اروا ںیہ

 ؟ںوماترکل اجے راہی راد مذ یکم مم اک ادوااکں ورکل نت اتم لاتین اہک نلوم ام (لورادمزاک

 اےنپ ra او ترشی تاود جیک را ےرسودروا کلام نج باری" یک شرع لک نب لفف :وروشم يرض



 لوا صح .....مراپچ رلج و نورظنیگیرات

 ےن نوصمام 0 ساب ال ترش هس پ تموم از ی اکںوہ دا سما کلاس پد اجے ی نارذا یگوہدیفم ںی

 نا ےاروااب آں یئاو نا ےس نون نشو )رک رت تے تاود نیر ار کوہ تصخر ےس نومام لاپد ںی باوج یئوکاک ں 2
 _ایکواگ ٤ے تالاع

 دوم ایک وع ےن لود لم تاب سایر اوف یکم اکا ی رک یک اکے ڭا... ..:یراورمۆ یکن

 یکی وکرم یکم وا تنسءایحا ںی رکی اب ین کل داف نان کم رامسر[ بس هل تالاح
 ھے

 لو یک نطلس نیک اراو ںورڑ تاک ر لا یک یارب کر نیو فو کس رک لو تن تر یا نوما ا

 2 ربا نج دلا راد ادب سیر ءاگں ودرک رقم کب کب کس آپ تفت کس ی ےس رکی وج
 ےنرک ون امارات قسم اد بمب راک سم 20 ای توکی ابات اتر دعو اک دورہ اک
 یک یگر هود لوک قسم ککے سراب ےک شیت کنار اس ا ورکی اخ ار لاف
 E ےر "روا نا ارت ںی تمت ےک ںی اوج کک ام اے یر خر ارپ ۔دداد جا تیا ہن ا اکا اب کس ی هس رای روا« بک

 دیک را ناب روا ےک ناور فتا کس نا اعم ےب ےنپارھب۔ اگل ےن ماا

 لیزح ے هرجا ا ماق یئاھب ےپا سی رود یل تم ١ےن نشا شیلخدحب ےک تاعقاو علا...... :یٹوزعم یکن وم
 اکل نت می کس یم ورک تفالخدپ ےک سار روک ام نی یخ ایک ا لہر زا اھکر 0 یار نو سير
 اعم تسلط اتش اہے سا ےن تہ یا نکیل افق نامیلس نب قاین اکی کون یون کندو
 رواد تری وا رکی "ےس ںیم ںویغاب رک یت ےن ںی اپل یک تک ی ری نہ ناق ےک کل ورح وک ا ےن نا یلغابآ

 ےگ یا ریل ےک صرف رک نا تشک سمینار هک ویب کدی 1ںیم فارطعا ےک نت
 دیر +2 انی رئروا سو کس اح نہ می من نشین بک ادرک ان 1 ہی

 ی ئی تم ےک ی و
 9 برکه نکاح شوک لج یاو رکو اب کوچیک

 اومد کس کلا یو یھ وک اےس تالاح ےک نومام نارود لا ےک نوما کار
 والا اپ تپاوکل ا ےن نو اماوب تصدخرضاح شب دعب ےک سا یکت تب کن اروا آتا ما

 ںی ہندنب لاادراکب سیب

 ناپ ناری اب6 ب ل ا یی لن اکر وقف
 ےیل ساب نیش کلر نیم لئی داد اک نی یکی ارحب ےک لا ایک م ےک رمکت سون ودر ات دارد یکم اب تان
 لت یم ےن مور بت یراق تی رو یکتا ایم کز وچ وطار ل انیم ہی انچ یگدرکت واہ ےن ںویمور سٹی اڈپ اے رود

 توت میر اف یتا ےس ور اوس کک ا کوی ھت اکو بس روا ی بس کس اما گرا فوق سام چک ندمامر یر یک مہ
 رخ جنایت 7

 ےہ اوہ ولعم یھب دعا رکی یارک یک ں ونوس ۹ ے رفا نہ نیا ل اکے نل یا ے فلت نٹ لک اودس تراک ۰۰۰۰



rلوارصح۔...۔مراچ رلچ ۱  

 -ایلر کن ایج تر الاسد نواب بب ےک

 بلو سا وت اوہ اح سیم تمدن یکن شا ہقبلخر کت تہ یکن وان ر 2 مار کور ر کے رک ل و مون وم ومام

TT 2وک ا فر فر اگ ےن اکہ کناف کس  
 دو گرما ناب نم: نکن یر لوگو کا ایل کدایت رپ تاج

E700 - 971  

 نک کے اڑ ست تیک تم روا ےن کہ ہت قوا وگولدوا نر زا ےس لن ارکالد مشن نیشاہطیلخروا یکت فلان کی اے

 اھت ررر ارصاربارب ب تاپ کا نا نیل

 سا رک لوز ےس ےس ر توکو ات ماین سماع نما کلر نرود لا... مان اک س ےک نا سہ بطخ
 یا فیلم عار تانج ی دے د کاک ا ےن وما یک مساوخرد یکن کا ےن فیل ب تار ایر ره مضا کر اکی ژاپ وزن ا نت: شب روا

 اراک ن وک ا ا ریش یا مانےک ںیور روکے پا دب جم تب ےن نشاضیاخ ايد اد ںیم ںویمام ےک

 امد ےک یوم سيب کس نرو

 رب تب ات اخروی لاک ےس ہہوا ےک نشا ےن ںی الطا یک ایکن وما 5< کیک او رکن العاےس نوصا

 مال اپ سما ی رب کروا( لکو مز روک )اص وصف یر یوم کاہے نا فیاظرعب ےک یا یو

 ےک نومام کلیپ توری ورکر کس ال e هواوی سیری اوپک یو یا یوم ےن ترک ید اوررک سد

 ا تعم کپ آن ول مکا یکی طور ن ناب بیس لوک نيرو یم ےر اپ سا ےک رک کوک ارا بارما ےس نوما یب 1

 تک نی اج ےن سینیٹ اب ےہ نامسارن پاکی یکے طر

 قم کب لش ےس ارے ہد و ای درک اکا ےس یروظنم یک تسا خرد سارکاولب وک فو ےک ہضیاخ ےن نومام ....:راکڈ ا اک وما

 قرار رد یار نا قو تو الا و لوس جباری ونک اگل روا لا کیا

 یک وقوم ےک ناسارخ ےس نومام ےن نیمارغیلغدعب ےک ییا ےک دون رونما: تابلاطم ےرسودروا کآ ر

 یک تک زاجا یک ایق ےک کاڈ ہک ادوار ےک سا یم نامسارخیکی کرہ اظ یھب ٹا وخیپ روا یک ساوخرد

 زر ول وریا شاخ رد اتخ اب ےپارپ ںوقااع در سرو ارپ روس يا یاس کک ایک مر رو نم یا کا ےس
 دک ا ناما دو کا یا وک

 ایل ایپ

 اب نا رونی ن ناتان ےہ ےک ھر اظوفحے تار طوخ کا دددوشم ےن لہ ا اش ...وروشم ی لکن ب لش

 N ا لاک ےس دام: کس مانا سا چی تہ درکففاعم ارث کل وا ۶

 اگے اچو اپ ےک ناق اخ ترو روا خوو اے اچو یک امارس بام مکس رک تم رول ریپ دار اوس رجب

 ےک ہک الف یر ادر ہار یکی ا وک نیہا فیلخر وا ایک ی اا رکھ کرے ر ظا یک ن اقا اد ا ےس نوما : منا مانب طخ کوما



 لوارصم۔.....مراچ رلج 1۵ نورظنما را

 اق درسی هل نور اپ فیلتر لو رو ندا ییا مرم ا اکپ آس الم ےب ناشیلاع نام رفاکپ آ ! نیم وم ریما ای کر فان کیا

 سو ںیہن ضاح ںیم ےل سب )ی ارت افلو راز تنسیم اهم ےریمردا یا فر تیظاهي 7

 -ںوہرادربتام رپ ات رضاح اکپ آسیب ںیم شفا یرضامربف ا یری ےل یا

 نوما کی کوہ نی نہ یکی ا تاب ہر دول ےگ وہ لیتے ےن ےب طخرب تالایخ ےک نلشارغیخ :نالعاک یر ع یو یکی وم
 روا یے تی کیلو کیو اس لوس. ید لورم شاد تک 99 ب ام کا انچا کمک تشات یر مم
 -ایگوہ کو تمرگذاکن ارپ لور بنوا ےگ ےب د لاک ےس ہبطش مان ےک نسیم دوا نلومام ےس حران کاایک یانع بلاک اپ ناسا

 نب یکن بھٹو اا دے دلش تی یک ج لترحب ےک ےنرکرر قمر یع یووکی وم ےب ےنپا ےن نشاہضیلخ .. کک

 اتمام زا انا رو کس یو ھ۳ راگ ڈاب ےک سئاوکک نم لر نکس شی لو کس ا کی

 م ںی انچا دانہ ہیک ید بکس کویر رک نرود د ےۓسا ےن ہفیظر حب کس قاورر اکیا :رکک ا مو

 یاد ود تیک ایگ اد بقناک انا واچ نام کا مس ابر امر اچ جا مکن ای
 ات اکل یکتا ےس نورا شیلغک روایت اکی یت لو کن ومام وا ن۲ئاوجایدرکک اچ کسر سل

 ےہ اچان نو٣ ا روا کد الا یک اقا مات نا ےس س ارغب ج ےن لومو اچ ےک نوا :تامادفا ےک كدا

 اظ دعب ےک او یک وج اکے ےک یر یت یری یک اید نقص ےس یاس دف لورم الطا لو اپ نیکیتا

 ےس و لت ے کاتا 2.07 نج لایک ۱ سراسر فا تدارک ب لف

 فسا از بس نت رب یاب سوپ گن پس ےس اتا
 یا نکا ںاور الا پس یارک ان ںیم فاٹا ےک نماید جک رطیکر کشا سمت راز الو
 کس نوار صار مروا کک رک رم سز اکر کلرک اے اقم ےس

 داور فر یکن ادج تیس ویو اپس لو دیب رارب کیا وک 0 مل اس نب دام نب دیمصم یھب ن نیشاہفیلخ .... گور یکںوجوف یکن یا

 اک جم سادداسوکش یا ۃمدقم ساران رتن نام کما هک
 را ےل ساگر یکن بام نب ی نوا لب لی نم فتا. کادر یکن اہ ام نا

 کے نایک ے ے لے کری لقمه نا ناسا لما ی ترب یک یہی د ےس ںساوکن اسارخ ار تاک
 مو سیم رکن رکی ما پآ ککے ےک ےک نون لو تہب ے ساپ ےک نان لس بیر فر ناسا

 ابا مث نر دنا رروطےک 7 اج ےاروااید ما کرک عام لا نافل ےک شر لوت ت عایا کپ آ آ ار کول

 ءایدہدایز تہب ےس تردرض گنج بابساورفس ناماس ایدرایخنااک اج ےن وافر امن ےس یئاش نان تمحرم اما شپ رتوکل تر اب کا
 دریا یار تا

 کا یک اراک ن ومش ا لا او پروازی مات فرو... موشک درب 93
 یکے ن وہ تحٹر ریو زاوردےکارس (ہدلاو یکن شا )ودیب زرگوہ تصخر ےس نشارغیلخ ناپ ام نی یھ نب یجب انر کردی ینا ا کا ترور تنوب

 ویلا کے اک ان ۲ اج لوقں رام 0
 ۵۳ ناکارے کیو دتا...



 لبارص> مراهچ رج 1

 اوہرضاح ےئل ےک تی تزاجا

 لل يروا E ا اک ا ا اکر ییا ےک وما

 ےن یھب یت ا و .:

 اور لارالاسپ ےنپا ناف

 ۰ ۔ای "ین ےس ار 7

 /- “  + +  00۲ًجُُٛۓ 7 سلبا عالی اط

 روا تای ینا ےک ےک ےن اھڑب واتر ہؤا ارم کک ناور طواف ساپ ےک لوگ ام ےک نات نابام نیا ےس رایم ےل ےک کب نیم

 ےن نات طروا مد کو وت تچ سیر مکی دب ہک یکن اسارخفکس یہلدب ےک ساکت فین اتر وا ترا ز 2 وا کورنو اکے ا
 داوءنز متوسط هل ےر ماتم نادر تسبیح کس شا الت

 ااو را زہ ۳۳ )سا س نا و یا تے سکر ےھت ےک

 ید تار یکے راق ے رو مروا ےس د لوارہ روا نتییکں وساج ےن ںویجقتاسروا ںوربیش ےک سا ین ںیم ےراپ رباط

 آں پان یک وراوساپاگے رک ہد ہعاقآں یم ے ر قہ ہو ےس ںیئکتردرض یک رات ینا ا ےک بات ےک سترہ ہک وہےئ نام نئ

 ۔ے ںیئاترورضی فرات یکن ۵ ترروصیرسهدروا ےک یہ د رر کس ین ناب ترول باک اج اید نو

 کک

 با یار ما ایک هد صاف ک رفت 7ےس ےر ماقم نابام نیا بج فر حفر :ے روش ےک کین ےک تلابا ا

 کل رس ارس مار اچان ہزرکوہدنبہعلقں م ےس انتم کک وہ نک پ اراک ارد دست

 لنا ر نوف بش ںی تاگ مروا ںی اب لس فا رفاه کر منایا ےس کلا ےس ے ر طخ ل کوہ دنب لق لے ر ماتم

 ۔ےئاج یک چپ کوب ےس ےہ م اقکے یی ئل

 لے ےس ر اتم ناعم ےک یک اروا یک ساری نرخ :لیفاک لرل اب
 یو “روا در e کی د ےس ار یہا یار ضااک ن اار خروج ےن ماشہ نم ی ی نما اد ارت یر

 اط نچ ؛ ۓاپ ےنی دہن کو اکت عطا یکن شاوکن اسارخل یا ںوہہ لماعاکن شا رکے کم اظ ی کم تک س اچان وارن العا کت فالف

 ایک ایا
 وہ ےس دس دای کلا ددابباہکر کوہ بط قے ںویاس ےنپہا ےک رک اسااکی کی کشی سر ہاط ےن یلص نب لع: رور اکی نب یلص

 فرط ںوراچ کن امکے یر ؛ۓ لوضف اندی وک ویےک نا ےس ںوزینرادکو نا رکراو اک ور اولن نابکں یہ مکا کل روا پو نارو

 ےک ے ئر ددا ےنانب ےڑنھج ود ےک کب ترم ے ہرسڈ نیموکر کشا ےن یکم ثب لد ےک ںویہایسرکن تی ولرکر ار کمر یکے

 ۔ یب کک ئچ کراب ی راہ ہک دپ ۶ رد رہ ہلصاف ےکر یت کیا ےس اتے ووو تہ دوا کرولا + ایا تا

 اد یکے ن لی لاوقت اد بصروا کد بیت یک کک نج ےک کیش یہ ںویلوڈنچ وک ویا یکے ہا :یرایت کرا

 ال زوو ی پو رکی یے س ںوھھتا ےک رباط تقوس یار آف ہے

 کشو تیک کوا ےک کرے اب لے ایا لک ماھ تسر لا ےک ینہ یک انچ ار ری نت

 بس رد لات لک لب لکی چپ ےس گز زا طه روش ماش نا. ر درب سگ وا

 i فا تم

 وضو سس



 نواص» . راه رلچ الع نورظنبا رج

 نت ناو ۱۳2 کپ ے ڑی نایمروےک ںورکنا ںوررات رک اکت میم یکن وم ان ںیم سوم اندھی یو ال لرد

 الرحیم وام انا کس کر ایدی هد

 وب تستی مش راط ےس سای کمر ہرسامےن دیس طی لر یئاڑدعب ےک سا ۔:گنج کرم اط روا ناب ایا
 02 یٹاوکں ویھتاسرد تو یک گن اف رب ی ی اس طی دربار کرد هر

 7 کو لوبت ام سردار تم اکر ہاط یئوہ تسلوکب لقےک یل ت لق ی ھلو ورک متر تار ی ور ییا

 2 الہ ےززاو روکنا یوا ےس وہ ےک ایہ رک سگ تاک و هتک مام ےس

 يک زا ترک سیم ےل ےک یٹیی رام اس ات گیا ےن یکے سی ںویھتاس ےک رہاط نارود لا ....: تساگردا لاک کا
E Eساب ےک رہاطر کد ی ککے یوا ال یکی اروا درا اراک اک  

 لےے ن ںویھتا ےک یکارواایدرکراز 7وکں ومالقے راس ےک یل دوعےک ےنازکشےک لات یاب ےن رباط حب ےک یلایماکماید کیمپ ںیم ںی ونکی یا
 21 ہاوس کر ترک نا یاس ےک ہاط سم یئاڑہ دوا یئوہ الا رب یی پت انتی اروا یک قا اھت کت عرف رای ےک

 مک ےس ےن ہریتروا آے اوےگ ایہ رواایگ کرب ات پورا تب ل یوم گام تار ایمر ےک را

 تصدخ یکن وم ام تر ذےک لب نب لت نر فک را آل یئاو ےر ساقمرہاطدعب هاتف ےک گنج ۰ یخ یک

 کی ترا ست درک اوروں
 هدنجن و ىعبصا ىف همتاخو ىدي نيب ىلع سارو نينمؤملا ریما ىلا ىناتك ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 ۔ مالسلاو یرما تحت نوفرصتم
 روا کرم لو کام نامے رر اکی یک یم لاح سا ں وہاب درکریاو انس نو مج 7 )
 ۔مالسلاوے س قا یر یم رکا

 ںیم تمر کن وما رکو لم ب رب لاپ نام ارے رز کا شیب لک دن :عالطا یک نوما

 ےک دود ےک یا ایک م الم یاش رو ارضا تو نر رد دعب ےک لا یدابکراپموکناروا یئانس یر ہت وخ کی ایم اکو اروااوہرضاح

 ۱ ۔ایگاا ھچک ںیم نامسارخے روپ ےس ای آی اک رعب

 ےک نوما ےس ر نب لیکو: اھل ساکت سگ فر ےک صو یم ی یکن یا ....:حئالطا یک سسیشوکن یا
 نام تیبعج یکن وراپ فاحزوا یک اپ تم یی ایلر کا اھت بابساو لاو سیر ضخق ےک ساون ھج ےک کب لوک( مد لیول یو
 ےن متاع نب ای دام لک دوش اکی زورروا ںوہا ذی یتا ےن ںورالاس پروا ںویہ اس یلو+یلامشپ پ ےس ےنپاوکن ادب ےک ساق ياد
 ےس ورک میش زوروا نچ اون یں ووا نا ےک ہک نزا اہک ےس نادا ناک یک دارااک ےن رک اغوا نا ےس تام

 رکج ےن ماطر کے رد رکشلاکں وراوسرارزب زی رایج نبرد نهار کس لک کنم :یگور کن ارش

 لاء اس تہک روا بابساو لام ہدالعےک شایان زرو < رک روو ںیہ 26ں وقال بس نا ےک ناس ارغروا نادم دایک اور نادم ج ےک ےن
Ll SS 

 فن ا ۳ 15 تا ار ید 71 اپ فرط ی شرم



 لوارصح ماچ دلج 1 NA نورلغ یار اج

 رم تن تلاوت درصورت انار مش

 ےس اط ی اجو یک اپ ےہیع یکے ر صا ولا یکے فوق یاس یا :ناماروا تسککی گن ارب

 :اج ییرصود روا ہر ظن چپ ےک رطح سا تقو ےک درصاحمےک نادعہ ی تسعقاد سا ۓترہاط ابد ڑوچکن ادعہ ےک رکب طن اا

 کس لایق رپ سا ےن ماتي ا روم عطر تانک ورق را نب وزقرکےن وکں وراوسرارج کیلا یب ررکو مع

 درک کرم لا ادم ےن رباط حا

 رجم یک دے دناما یکر ۶ اطا رات اج ات آ ات اج ںاہپ رخو فوت لج نب ن لاگ کت رب کیا رو کوک لاربع

 لم تلف رتو ۷ں وا ےنپا ند کی اکو بنایا ےس فرطیکں وینا یکل ادارہ اط سا بجا ترس ال موا
 ےس نشرلادبعر اکر اے ےن لع پے مود کی ترس نیم ازبک گنج روا یک ہل اقمرکوہ رات روف وکر ب اطا ید رک
 را را تل یکی کسب کروا ےک ایہ مکا مت سل تا کس شایان کت چو یک اپ رک وم نم ےس کن نادم یس
 ام اي دا ےک نا فوخ اکر اط رناھتایکہ اور رپ کنکی کن ین ادب عت اےک کی یا ےن نیو س نس چت اپ ےک
 اب ناولع اوہ ترک منوتو ا ور 209 رباط گام دادفب فا لادجو

 وب فوت نرو برم تاپ

 ےک بطاف ےک بشه ناجا یماروا نم ےہ میخ کمان ےنپارپ ںورضم ےن نومام یہ دعب ےک ہقاو سا :تعب یکن وصام

 بک ایکس اس اضر بت اجر مورک ےس یافتن توقع قشم اول لضنوایکرداص ناک اج

 ےک گنی ید بقا کرابم اک( مچ بحاص )نت مدد روایات نہ کیا ےل ےک لا یک شود رپ سچ *ہزجن کیاروااید

 ےس دی رضا یک حارا ناول دو لک ب نس یاب ےک یارو ایک یکن ارقا ک در ما ب ما ات ه(ماشب نبودم زا ین

 هود

 یا بساط ان ینہ ابی ست دی نماشا نم لاک یف... :روہظاک ایف

 تراک اا درک ورشات کھا حس بقا ٠ےن ںوگولےس یکن وذ ھت یتا کات لاخر اکی ا ویکی نیت ینکی کس نا ری ارد

 دقت بسر داتا وي نر ام یک تل) نیغ ریہ ںیم کیت

 ۳ ایت ٹی قر ارییصروا ( مالغ در کزازآ کی ماونہ )ےن صا و نب باطخ ایگ ب رار واک نطلسو تند ترش آے وا ڈو

 نا تک نے باقر یت یہ کا ےک سا لاک شیو عرض روحی نامی ےن ساروا یہ ڑب تقی ٰیئایفے سج 1

 9 لوق تع اطا شش ی اين یخ لات فرط یکی لک س اس نت س ل ایف دعب ےک ےن رک

 4 لر روھج و هک آم ترو یک ت شلاخرواایکودعواکے بد ےل و

 مس ان ےب آتا ےک ںوراوسوس نیم اص نہ شین انچ یک کب ا او ےس اص نب تے ہیسیقق ایکو وارا

 سن وہ یار یم ںوچ ول ں ولوو ہر دارا ےس ےس یس اق ےک ادا یاب هرم ٹن یز ےن یلایفس ےھت راد تشرروا

 رم ےن سجن ہاوکن ج ئی جل رکرافر کار نشروا ےک سو هل درد تک اروا وم کریک کا اھب ےس گنج نادیم گھی ںیم

eادم  

 کے

ù 

 ورا ور یک نر تخ فرط ں ور ام ےک ناولطر وای

 زاروا ورا ط0

EET 0لری تے چے وا) یک  ET 



 لوا ماچ دلج و نورلق یار ات

 وت ال کس او یاس ابد مر کنار اک ادا رام هق نارو کود تست واکس فست کر عم سا
 ا تو رب تست اس کس اینم برم شانس رب تب نادیم تاب رم ظهر آد پاک کرج سیا
 آرت لوم کیس تان

 ورکر اس کر ےن ساید رب کنید کس ل ابا اناھٹاودنئاف ےس سا ےن ہین انچ :تیصو کس یکن ہا

 فالف ےک ایف ےس ےہ رش ی ا روا ولر کت ری Fe کد نک یی نب بوقت نی مل کول کیتی
 ےس ںوکول نا سجیچکن یارواایلر کو دعو اکے ن رکل شپ تییعو یکے ری ےک وک ن ب ایم اک تخ ےک بیک اکو یکو رک کام ینا یماک
 -یکر کت عی اپ ےک بوقت نج لس کوہ عی ے ری نوب روا آالچ نارحر و تصر

 لینے ر جوں وم لغو ورراز روا نادم ےن ایکو یاب ےس ےس رک جیم کریو ب وقال نی کک... :یرآفر یک ایس

 اہلکار ںی ںور یر تروا ی تے اک قر وار کدیق تین ماج اسروکس اد واابآ آپ ان اک ےک

 ھ19 مرگ ہیسیقایلر کو صا اک شو ےک کب ترم رک ےن ارواای کوہ بات حج ین ا نارود یا ....: یم او سیا
 لو رنک نش ےن سنہا حس توس گامب بناج اکہ رمرکن یب س اہل اک ں رو یلایفروا کس یورک اود ےک کک نیا نش ںیم
 نہار ایکس یارک تاس اوکراین شور یب او ےس پیکر ضم اپآف رط یک شہرہ اط نہاد دعب ےک شات لات

 -یلاپ تافو ںیہ و ےن سی

 دا ےن گر نج لو رر ۶ج کت کیا سیم دارفإ تشالفاراد ےس جو یکے نو ےک جن نر (0 0 5

 لا ید یس ےن یر نب ل ر ےک ۶ مک ر وب لشکر ترج دما کس اورد کک اے ار ناف نب

 رد یو هک ن دا ذی کف یل متی کی رادرشام فردا نادر مہ یرداہب ےک کرک اکو را گر کروا تامدم

 کا ےل ےس رکن ےہ ریپ تک ول یم ےک ںوہ تر وا ناار ین روا کوہ سک ےک رکے یہا رک ں وم راو ربنا رف اک مل یماردااکپ آ

 ےب روط شاخ تام ریمل وی دا دا هو جناح رک اار کف اھم وکں ورورنکروا اولا ےس رف تاتا ڈک لاس
 ثبات ای درگرودوکت ب رظفروا رام یکن ارکےد بابساو مولتی لب دار

 اگے جبہ ت بلطت وج باب اس یئوکاکن ا ںورک یم
 ںیہ اوج اک نانا ےس مولعم یی یک کن مرا لر نما سرش یر خر نم ین :یرافرگروا ارث رسا

 رپ اد دیش لو ر ناتار ک۲ ےن نم درشت الحاق روا اوضاع یم تمدخ یکن شا ہک کاتا کر نب بانے رد

 اوج ی بکس ی یکی وپ کش[ ںا یہا سی دادقب ھج وک یب ںوٹود ےک نومام ےن دسا کے نام ہی اک شرم
 ےن نیا: اں ولا ڈک ان راش نر کریم یے ےب کیٹ کت عاطا ےن مرکا کا ود یک شی روا اگںوئاج ےہ نامسارخ
 ای درد یقه هل اض

 ن نر کسا یکے سا ای دھکا رک نج ھتاس ےک رہ اطرکا اویو اق نر یت نہ ڈار گور یکں وج یکن یا

 لودر رر شام ےک مج نب لش 2 اد مگا وہ تاور اطر پ کج روا کت رح کے لیتو سارک وکری زم ب ھتا

 ردیاب داد یکیرع نب تا اید رکاب ےس نیا اغ ےس ایک انس کرس اے ہا تق ےک یکایک ورو زم نک ھت ھت ےک جن وف
 اپ یم یئان ھ نیوی ناوطع لو دی ےل علی کس یاس کس جرات رود کرک اه تاج

 ۔(ممرتم)لےہ یلاخ کم یم نودن نہا اکے مضر ج ۳+۱ اکر ا ےن سی مانی 0



 ۳ نورلظن ورا

 :انماس کر تک نوا
 رس

 وروااھتاپ رکن ہت یر 20 قیر 71 اورا مے ر ٹیم ںیہ تیل دت اے اتا

 ی تم

 اب فن ,اط ایمر گے ت نام ہغاکن ومام ھتاسےک رارجر نی شب نارود سا اط ےگ ومئاور
 ۔ای تک ےس یا امہ ےل اروا یو سوب

 رک اسم فکری ندا فک یہ ےگ رکن ای لیپ اصن کار
 و نیاز ور تلخ تارا وہ ت اد کن ورابہقیلخ کک ت ایا

 لو وہم EE REA رر ہلماعم اکر اط ت سس :ہزجو ماشرروگےک لاری

 یکن شد بل قرمز ےئل ےک ںونھش کس .يم سا تفاظ روا تم تر

 تلف

 دزی ےس شارع یا فا یار ما کج ماش

 تصخر ےک رک یان ب ایسا لام اس تہب ے ےک جدا دان رو کد زج و ماشوا ساری جو سا ےن ناکا« ںاوہ راو کی راد مر

 ودود ییا یا دهها ماگ گلف رومی مرا تر اور تضاد کارد

 ۔ےئگ ےت رکل وقت صردخ یت وفےس یلد شورو ےئ آس اپ ےک کیل اد میک رک

 نت نون تو وام ی ال تنگ گچ راهب کاری کن
 تو زور زور شرم کنار ور اهب باربی ںیہ ویکی کاور سا یھ ایکو ہر ایروا عش اپ ےک س رارگشا دہ تہب کیا اک ں وما

 ںویماش ںیم ہعقاو کسر یا نام وقادر کوم اڑے دو را نا مرد ےک ماش لئاروا ںویناسسارخ یم کشاےک سا نارود یا

 ڑاھچب تس ںویماش ےن ںویئاسارخ ایم کن اپ ےک سن کیے سیم لویماش ناردناج یو ےس نقل روا کی کل واسه

 و یکل ادجو گنج سیم ںوقاب ں وا یورک ورش

 رب هل پس لو 2 لکو روا ےک رہ لودر“ رے کت وکن قل ف ےن کیللادبع ۔-:تافو کک کم اربع

 دیر!( رب نرو تساگبات سٹ نگ ٹر 'فرط یکں وربش نیہا ساق بلک روا شا

 : 2 اص نب کک لاربع کب

 رانا اک ےنرکچ وک فری شر ین سمی اس کنار ...:تساک نا سر ادخب
 یکن نی ایککب لطو یکن ج نس ےن نیئادعب ےک تار ےک الاردا اورم ریما ار لاپو

 ات

 رارخبهو لوب رواای»

 آوا ے رک ل ورع ےک ن مار کا جب اھ کیو نرو یک آے ئوہ ےل وکں ویتاسس ےنبارب لم ےک ادب یب ےتوہ عی درکراکن اےس ےناج ےن

 عقد یا کت سل عوف یکن یا شی لم تلی رکیوہ ریٹ ےرکنشلس نیا انچ رے رکراپ اپ یب دعب ےک لا یراق تم

 ۔ےاواڈ]پج ر۸ ڈر

 ےن یوم نب E نے زور ےک ہو سا ....:یٹور ھم وا یر فر گیکن یا
 ولی کنار یکی لا یک ا رتا ےک یا درک یت رکا E تفالف عق

 ںیم یم و وا



 لوا صج. مرا دلم ۱۳ نورلقنیاّراج

 کوم ےک دللاخ لا نج نئ ںیم تا ےگ ےن رکن ایشیکر رپ لس ہد فک الفول اوخ ص ےک بلطف و ےنپا ےنپا ےس یل نب نیم ےن

 مت سرو زنا گو سر اکا ایسے ا الوب فرا وتی ارتقا ورک یئاروا یرادرس بض؛ بصتےک یلگنب نی

 رکو فیخ ےنپاددرگوج کش ےب ےنوب کوہ نا: کیا یف وہ اٹیک تک یب اوکں وکولی نس ےک تاب سا ہول ئل ےک مانت کدر ےس ناک

 ۱ 8 یی ص0 فلان بنا لات یا ا

 شوم نیت اب را لیا ےل فرط یکن یے وہ تام لب روش مٹ ربی تس ےب بس ےک بس انچ....:یلاھب یکن یا
 ات رتو اں مرک کر ومنسق یف رر یار کر فروا نیس دعب ےک کن زی رخوخروا تخپک یار آربہلباقتم ےک نار کوہ پست سین نام ےس

 و شن شو ی ی زوج کلوب اچ دےد معا وہ سن نیاروایداھٹنرپ تفالخ توا درد ال ارت تیک

 نی ےن نیوی یئاعس یک ویلادتعاےب یبا ےن نی کت صالح تقجےس ا ےن نشا ایگ ال یم تفالخراب دور کدہ اب ےس ںور وکیل

 دے د مکا اط کک روا ےک رکھ رنک رک روک

 اک قلع یلورٹنکیم ز مامت ےہ ا ود ادع ےک ۷ 0 7 نام. :لروا یلازفا تزع یکن یھ

 کھ ےک کر وھوکں نت اب مک شا وگول بج ےۓ؟ک کی لٹ ےئوہہ ےتددا کرام کل ایک تصفر ےس مارتا ینا ےک کر ر تسر

 . قوم اڑا یوم یا ےن اج ےس نیب فال صاف سول ڑیڈ ےس دادفل انچ ایکن یر کش اوس ںیم بق اتےےک نی ےن نیشااوہ اک

 مالطا یکی اہک ایکو ور ع ریا یر نب لشرب ےک تاو کا ٢ے آے ناپ ےک نار کٹ اول ےک کارو ایگ راب نیک ںیم اروا

۰ 7 

 ۔یئوب:ناکں وٹاکوکی سل ۹

 وکی تھکن کب نیم ےن رہاط ایج شاپ ےک ر اط نار اک وما ںی ےراپ ےک یگاود ےس زاوہا تقو سب... :لایرازگزاکیکرہاط

 نمک ےس فرط کن یشارضیلخ سکی در فر آے ن ںورٹخےک سا نارود یارک وکف رط یک اوہادعب ےک سا ینیدوخرواایکہناور فرط کز اوما

 ؛ تدلاط نی ئے سم ںویھتاس ےنپا ےنرہاط ےہ رآے ناچ اوت بش ںویھتام ےک ادوار کرا دب ییا تاع ندی

 اپ ےک کس یت ےک کھر ےس کز وت تیاھت کاو یگ کوایک اوری پ کاک یک یکتا ےک جی وف یک یکڈوھتراجنن کب عوام الع ش

 مکر شیپ نی لا نا گرگ - لاری رپ داماد تیام کو نر زا عی
 ۱ اقامت

 لن نادم لک کی سا ذ- لوس ی نرگس سا آبیرق علل نا اط
 مگ تساچ دن( هزا)م واکس ورم ککب ج هجرت ہلعتے ںیہ وروا ےگ ںیئاد زاوہارکےس بسانمرہدایزےس ےنڑپ

 ملحق یزید مرا ایک اور ںی بق تے ید ہک کک ر ےہ اطر وا یگ یاو فرط کز اوما ا اطمیکو روش ارب زیب 03

 ام پند سه سر ندا کبری تقارن ےس ین
 نام مر نوسازی یاری پلاس کتری نر بی مے زاوہا شیر ٹپ ج دوام

 لی جندی سو ےس رکا اش ےک یگداہب زوا شی دناب سس رک م ےن ےن لوم الغر اشاچ ےک یا رواہ ت نک ےگ ٹھکاےس کن

 -یدرگی ںاج ےن ےک ہاسےک ںوراولت

 یارو ےس رقم زدوگےس فرط ینا رپ نامروا نب رچہہمامی ےک رض قرب زاوہا ےنرہ اطدحب ےک کب :رضتق رم ںوتااع ےک نیا

 کر نک دبا کرب اط وف دیہاھت یا نبعاناکم زا نٹ یخ دیعس نی ڈک وا یم ح ھم نب ییدنس سا نو نی دارا کرم ےک

 (۵٠٠)+مشاج لاک مرا )۔ےہ اکا ہ1 بجدذددن ہادی...



 واضح... مرا راج rr نورلظن ترا

 وا اکو ۲ایک اد فرط یک الاسدپ کیا ےس شی لورا اےک کت یل ےک لادجد گنج یاد ےنرہاط نک 7
 اس رج یتالطا کیا اپ ےک رجاطروا کت سجی یک یال کن وما ےک رکن العا ی ورخ یک ن یشاضیلخ رن ےن سا اھت یئداپ نب
 ا اتا 7ی ایا مراد ی فک اب نادر بل منو لو روا کنم روض
 ی نت شما اپ و ری ند رتو ومنبدوادرو شب ترا ار

 نبات نامی نیں لاس پ روم: پا ےن ای چکن یما ہفلخ یر قی کت اعقاو نا... :یئاسپ روام 7کر شاک نیا
 وا ا2ی کروا ام ہرے ن 5 تم روا رب یک نیم کد شاما ایک تاور فرط یک ری نارق ب دام
 اتے لضفت ےک رارچ رر یاو الع نج ہھشرکن کر تی ےن رہاط اھت ایک فوکوکی وم نیم لک ۶22 ں وند یاد رک پ فرط ید ارغب

 ۱ ہلاقم ےریم نان مت وہا آرکن کب و شا رے یم اد تودے لشکر ھے ادا:
 اروا لف پی ئوہ ئل تخمایکہباقمرکوہر پیس ےن ارام ناو بش رک رک لش فو یک ای f اپ یار 1/۸
 ۔اوہاڑوکک اپ فرط ی وادب رکشل

 برکات راک لطافت یکن ئارب ےن یکایک رب رکن اب لو نایک خاک تاب ماد کس لا رقم ارم
 اک یھ ڑب 2 02 ر: شرر ق ج تاناضم ےک یا را رس فرار لس تدارک لا

 زنا اچ اوم رب مرد ظفر ع ےک سرد لی کرک درگیر کف یی شن کلر اب
 اکے یہ دےددتساروکہق اسرار جھکےن یگوب ی نچ یم اج دہشت فر لک نرس فک میرم سرو ف کیا
 ای اف یہ کیلا ںیہ وردا ام کک ضرصےک کد شاپ ےک روا نا طور وام لو ات راد مک

 روکے زار و زا روم رکن دراب ہفیلخغح فیرش فلا تیب ےن نشا تقو سش یگ ان ےس نیا زا

 لو یکں ودارٹشےنپا ےن نوداب ہفیلخسکے ل ای ہی وکں وو مت اکا کے ک رک شوکں وکول ےن سا خ ایج انچ ںیم رپ تینا

 يام تبرعت لم نیم جٹ »زا مر ولت نا شا کلر
 تمصیب یک ا دوا ےس ایانب دب ید ایا ا ھدودوجوکےک کوک یا انپاےکر کرد ئے تالف( کود نوم )ںی نودا جس
 اےک ں وہ جالد نین ل ںیہ یم ےای درک اض رک اھ رک لن عز اخ وک انب ج ۓ وہ ےھاکےک نوراپ ہفیلخرواے یپ

 یادت وهم ںیہ وک شورا ال مڈل ۳کو ہ وخر وا یار ےس ںو مک کوہ د ار ےس مت اتدللاےس ےن رکت الخ ت عی یک 2 نام

 گه ها سودا ہفیلف بیپ ےس

 والخ یکن وما کر ہشام ے رر قل ا یک یکن بدوا ےس ید وخ ےن نرتاح : تعجب یکن ومام یم زام
 رو ورود زیوجوکن امیاس ےب ےنپاروااھڑپ مان اکن وسام لیلا دار گیگ ال نوک روا رله دوا

 ج اکیا لل بج وتاب ایک ایا یے اچھا ۱

 یکن یار ها ین قرون فروم ار ےک عام گو سرافودرب ےس ہلکے داد رعب ےک قاد سا :تعیب یکن ومام یی نمک

 ےس لوب وس یا یوی والمس ی کر لاو اردک یارک وخ ےس نوم ام ےک یر تا او امرگوہر شام ںیم تشدغ
 ےک سا ےک کر قم یما اک رو وکی وم نب یکن یو نی سا ےن ےۓاروا اج یو ا ام تقو ےک یھ دواابدرکن لم
 اط کال ءایکن ور فرط یکن اک ےک کت یبانع یئرنروگردنس یکن رر ار جر کش یا نارد ےک یر قدا ندی هر نبی رویکرد اورا

 ربط( ۷ف شش اج لو نر ح) ےاک الل بج ہری قا ب 0

 روا ے ڑول تب



 لوارصح ....مراچ دلج : rr نورلظنت یر

 ی ا یک وکد ےس ریق و مانتا لاکوکں وگول نا ےنرہاط اھت ے وہ ےک درام کد ار اطلس رزرو تو لات فرط

 م7 اکی دت یکن یاروا تی یکن ومام ےک رک کیان کوب تر تجهیز رها

 راکت عطار رادار وا کر کت یکتط الخ یک

 اوہ اتھڑب ب ایس اک ام ةف کر اط ےس ںوھکی نا ےن ساروا یکرمخی کل ےک یم رب یب ن ما بد ....:ترسل کس مش
 رنچ 0ے ور اچ لم ۱۹۷ناش,اخ انچاوہ اکے شاےک دن ایک ےل ےن رکن ےس رہ اطر کوہ رادیب ے تاش اوت کتو یا لک

 برا نا اور نے رکشار زاید اک واف رط یک منہ مکا بیماوکک یب نب یکن ہٹ نب یک اکن ارھچیروا ئگ رات ےئل ےک ںاورالامسپپ

 ایرکرارفر کج نب یلص الاسپ ارگ اک ارام میلی یب ہور ایا تر کک ج ے چ ےل ل نارا
 5 ایکو مکا نادر پخ خرداد م تصدخ یکن وما ا ےن ہٹا

 روا ںی یر آپ آں وے رد ےن ےس فرط یک کن یا ہیلخ اکر رک اچ دو ںیم صر ص ےن رباط لود نا... :ی امماکا لو گن نٹا

 ان ال ھتاس ےنپارگے ند بابساو لام وکں وی رکے کر ہاط کوک ےئ وہہ ےتڑکبک نج تالاع ےن ن ہٹا فیل اھت اب راج اتی د تسلنکرب تسکنشوکن ار اط

 کن یا یم ادرک ام الا ےس بابساو یا وکں وو نل ےن نیا یب اپ ےک نیشارکل گئے: اگکشیرہاط جفا هردو
 هک تی تل گرا سرت چاپ تس ناو یھباک نا ےتوہ ےتو سبوس ام کل ییا
 ررر ہن رک ذیل شد گپ د تامادتنا نام

 یو وس ی مر 7 رل رک 62

 ى اپ ےک نشا ولم ور وخ ت ساک ایل تولوا کار کشی کن یا ےن نوار الو تست کر کشا س نشا وہ ےتوہ اش

 N 7 نیشادعب ےک سا.....:یگراھ یر نا

 ہی ہماقم ےکر ہاط ےک ہک قمر ضا اک وقتسد کا کلا ےک وفوکل وراامب پاک رس کج دیک کب شیو تک یا ےس لب ناو وہ

 «عوراو اے وم ےک ل فروخ قرط یکی نیما ےک ےک ب ےہ اط ےتاجحر کشی لال وکرکشٰرئاےس ںویلمگت سرب

 روا ی رکا یکے نا ےنرہاط یف رایت ےس ںدربیگ ا روال مزیت امام رک نج ےس ناک فنا ےن نشا

 متر اس کس لود )اسید ل ویا نده کس لايه ہا نصاضروطبوکں ویمددنچچ ے سی نارکید بایساو لام است

 است 0 دب اے رک نشا ےہ بتا رو ںولاپ یب اروا ایگ انا باج ےک رک وکے

 ۔ےڑپ ٹدٹرپ ںوسکمروا ںی روا درک ورشا ٹولے لار ناز لار کرے زار ےک لی رت

 «ںیل بص ۳ اوروکں قر نخ ایم اقچدوم انا فرط کیا ےن ی بیس. :تاسرب کک رپ نیا ۱

 ےس سن ایلر کور صاھمک کم قہ دوم انپا سی رانا باج ےن اطراف عضو نشریات اتا یک فرط کرد ےک شہ

 ہم کر اط تہی تیس ے ےن اجو رن ےک لغو دس رایو م کت لاک ارب اےک ےنوہ جید هرجا نیز ےس چی ےک ںی اپ ےک نیا

 رک مادام سر رک یا کن مس ال ار وا بایساو ام ےک ناک وت ارب یک
 یاب کس ما کم رکن مات نکا نیس ای آ اک تاو ا پ ورکا دب کیا ےس اب مک شرروا ےناسرب گن 1

 اید اک ےہ دن اب ےک لوسدیروا ےندوھکےک ںوقنخ سیم ںودع روا تابات اےک کر رش روگ اک جد ےۓ ایددروا لورازاب وک ا ےنرہ اطايآالچ

 (مرم) باس مو شش ج۱۰۸ یا نیا لو رات ےن ںیم ہو داسرپ سا ںیم بات صا 0



 لواصح۔..۔مراچالج tr نورظہ راج

 اید درگ اور یاس و/ تکی کس فرو ايد باس او ماست« تشک دما اروا

 ےیمرٹچ ے رپ ےرانکے ذج دل ٣ ںی روض زب نامیلسرفر وا حخاصرصق ےن فرط یکن شا گنج یم ںوچوکی گے ارغب

 5 رج یکی راپگسدح ےب ےس ںوقینج واال ماکےس یزابشمآ یش ےنڑذک ںوچ دوسرا ں او مرد ہے را اس لوک ات نر 5

 وو نرخ سیم سا ناکم الا یھت ای ضد سري باره خب بلال باوج
 e ءار نا ےن نتا فیلخ نار ہد ےک کج یا اھت اتے یا اھت اجرک ارپ ٹداکر ںی م اک ا و ات کت چک
 یا ڈور یر وادب ےس یا ےس اعم لباس رنج مریوان لام ےک ںورادرس نا ےک کش وا ںورادرس
 رپ رت یگکرواےک ںوٹورکگرر وا ںی ازاب ے وس ییہ رکک نے ےنرکک نج نازو روو یک یر زل ن وج گپ نادیمردا یو ادیپ لذ ےہ
 یر ور شراب ٹولہ و یا نریم شے ںوک مارا نوش اوقات ؟یرظاو+ حال فرط یکن یا ںیم کج نادیم حت

 رہاط ھر تمہ چروک ناصر دال یک ما نیکان لوک کج ی :ٹوھچپ وکر شک نما
 راو ےک اطول دوسک غاصرصتل شان یش الا یگدامج ےن لان انچ یرید ناو کا ےن رہ اط یئدرکل یش تساوخرد یکن ا ںی تمدخ یک
 قرب ےن ںوراک ضر روا ںی رازی کلام ن اےک رکےت بات و رہاط یھبےن( سلو یار سضاےک نیا )ینہ ھشددب ےک ن ابد
 1 2 اراب لس ی ئاو اوو را اب کیاروااوہہن ور اف یوکے ےہ کر لب زج لضارگایگ۔ باقمہرابود ےسرہاط اص

 بہسایلرک رک وطن یخ یوم ےن اول نار ایکو سواد نا ارت کتی روا گورک ات 2 الا پ ےک نیشادعب ےک

 رک مهر الا لانه رھپ یر نقل ای حب

 کیی م یکن شو وم اک ب س ےک گر ایک ریو روا ایکو ریپ بارطشا تفہیم ںوم اک نشا ےس سیاہ... 27 کج

 تاب رات ےنرکد یف ووای ےک گنج کر ھم یجو و اھت کیا کل وی رزاپ روا ںویک انوکھا ےک ںوکول ناای درک رپ نوا
 دادگا سارا شب ارت رہ اط اھ اعاکو: کیا فر لورا ت ےک گاہ کز وھی ارغب کولے ب
 روایی نشیکراصح ےک ےنا زی ادم لف ےس ی دکور رس سوال رک تیلور آر
 ےل ال. لالقتسا تیاهنرارخا لا ایر بس ترلان تشکل گیر تم یا

 اھل کک دیے ای ےل دیک رک ریپ ایک تپ ہیساحشر ید تسلیت ار راضو ند
 برس لوکس اس نا سا لکم ایگ لرکر ایر گس یم دعب روا اگ اھچ

 لس نا تس نرم انا وا ايکر بس رکاب لم کیا شی ساحر کے کد ےل دب گن تلاح ےنرہاط :ی رن یش یکرہاط
 روا ای: شلاق بام روتر ےہ روم ۓ رھی ںاضو کہ للاب ےچ بوم تستر تاک ناکام ترش لار نر

 ےھت دہ رخ جدا خشت کے ےئ دالجےھت شیب ت اناکم یاش ےک نا لغ یارب کرہ ا پورا: ییا
 ےس فرط یکی ا نیا ہو یک ایگ اھچ نئادم ےس فون ےک نیا مزاخ نت تای نقل تک اک روا نقی اک ل ےک اوکن یافیلخ
 لاھایدرکر تونیک واز اس ذی یا يک

 بابساد لام سی تروص ی روا یک تن طخ ےس سا ےنرہاط نایریکن رم. :یدربایرد یکر کشا کس نی ۱
 ہر زجرکل اے دادقب تیس وا ےنبا ےن شہ دعب ےک لا اتا دڑو چا ساکن شا غیلغ ےن اےس رجم سا ید یک یک یل رگ ےک
 ہک سامنا کمرہ ید پورا ادب کیاروا یر ا کاری ذرت جوی رطک هارخبتساناضم)یایغ
 روااوہرضاح یم تصدغ یکن وما اھ یس ا دبشر نک نم اردو یا یوکس ںوم اک ما اوم م رص توانای یاف ےس تاھا نا



 لوارص ۔....مراچ رلج ۳۵ نورلف نما راج

 دیدی یکن اج ھج مج ےن ناومان ےا

 نام ای کر ایت ےن کل ورح ےک ناک ر کوک ا ن کوم ب یکن ردا مات یے رباط... ایم 1 اط
 لر جن 2 رب اباق ب لاتے نا جوک رہ وید رکن الا اک زعم یکن یار ایکو ےک لجدول ا3۸ مرگجام رخ [ذس لوود

 یوم یا الب یک سارہ ےک ر کورش لااا ب فرط یک خرم وار شرط ناو الکترود نم اگر کشا کی دبم یت رض! ےک
 ےک رظرھترواوریب زرھنر یک مع حاضر روا کر ا زاپ وکں وی کش واایدارکن العاکن اما زواایلر کف ت رکو ت کرا ا ےن ما
 وکیوم ور شے یی رک لی یرلجد ںاہج گن رانکں اےک جد ےس وارص)وش روا تورا باپ ےس للہ اورد
 دے دمای ر اہک رار کپ ص

 ےرظ لالظتحا تیاہنرواپر یم کا "ھ0 :ےار یکے اج ماشو سا

 یڈنواروا مت یا روا ےگ ہر رتا س ےک یا یب تروا رقم نب او فرصے لکم تراک اراک یا ےس کت شاور کلون کر امج
 رر کور ام ںی تمر خ یک کا ےن یا رفا بذحخا ئل یارب! نب ھوا رع نر لاص ناسا کوه وہ هریک سیا مالن
 رواء اسر ارعا ییا مہ کے اتم بسا تفسیر اس را تماس تقوا یھب تلاع یر وک ای
 ناسی و ار رواں مچ فرط کم اشروا مرمر ک لیے امار اس بقا ا

 گرما زدم راي ئپ کے ساد کا ےس ایل ےدرگارپ تاب وا مر لش یتا کلیک لک
 تراک ساب فرط

 یک واک خوک کاش نب یک تروا کی نم ین روت نا نیل اطا یک اور پارک: یک تک کرب اط
 نوش کوہ رضاح سی تمدغ یل نیا غیلخ لو ندرت موس ات گور ناب داران اآنها کز را کلد
 هیت رب تم فا اف گل ولو تبار بلغا نتاوووذرکج لبنی 2 کس نمایم هک دوا ورک
 بلاط ی نا نزار اا الوب ےک فلات ےس سار ا تا جد ساپ ےک ادا نی بل نت تن نان پک

 لپ سارا یکبار اطراف

 کس رز یو ربط نارنج کاپ ےک ہاط دوا ادرک انا لا یار ین اما کن شا ےس ہمہ

 2 اما یھ درکار واں ولی ںیگزاےرسوددذالعےک پ مہک لنت سارا سم ما اکن اما اپ م

 کل دید نمایان اےک ںوہ راگ ب لط

 ےک کلام ناما نیا ضیلخ دا ےن اج اھکیررس ےک ہمشرہ نات اکی انکار ذمگن اشرمایہاوکل ا یوم ن الطا یک ہا اط ....: شرم روارہاظط
 منا ے ارب ےک رکن جل یم یخ ےک م زا نزول وی اس سر اتوکل ایخ لا ےہ ہقیب رطوروط ییہ اےک ہاط ےن ہمیرہ ےس اپ ےک ہمہ

 چا چن انچ ےفاج یٹر کی افص یک اعم سا ےس طب تب لی ازم انرکا ادیپ یگررکشں یم لاتروصصودوجومویتاسےکر ہاط کی ک
 لا ےک یوا ہر د دالع دخ نا بلغ کاک اردو ش تم کراس مر کیبتناروا یرتسءنامیلسروا نویس

 بام رپ تاپ لات اچ درو پلو ےس لش تفرش تقی وجر چرا اه تفاط ما اسب

 2 هوا آگیا ابد گول یہ سیب ناک ےک رباط رو ہی سشزج ےوہہ تقر ےس رہاط کلب یں . :یداتتاے کر اط

 وال وآولرتچ تو ی ااا اکت رصف رنک رباط« کس اچ لس لب کس مر دا رول اصخ  تفالخ مان تام سا ناف لو بد

 ۱ ور پو صا کار ےک نما



 لواصم ...مراچ دلم ۳۹ نورلغ نار اج

 ےک ای رے نیک سا رف صدا تار کام اپ لا کس ناف سرب یخ مرگ ی روا نسا
 ومادچ ےس ےک بس ےک بہ ہوے اروا بایحا تے ر ید بسیج نا بدر نج ںیہ یک ظن تا ین هک
 ۳ E قر کم ہدروا ےاج اک ہی امہ اگ عام یا ای ا شمیم

 تر و و وت

 انکی زای آھ الب لا

 ینتاروا ید رکعغ ورش یا اےک رہ رص ایم اک ا ایک نس اسد ڑج اک ویتشکی گنج کرہ طا ڑب ےگ ات یہ ںوج ... نبود کس یا

 مشن ملاسس نی ا ایگ وڈ ر بلے ناب قار تک ی تکه یورک ۳غ اروس یم قام ےن ںونزرط وت ای درکراکیر وکہ قا 7ہک رام یت ےس تدمش

 ا لا رکز کیلا ےک ےس اےس کر اسد دوا ناپ هژکس ہقارتہکے اکی ٹرادج وف

 ناچ ےن ایک ای رد لامار م ےگ ےس اپ ےک ربط لر ایر گے لیدی گن ہرانک کن راے ٹپ ےس پک
 اھت ایگ ب وڈ یب ترکہ و کا ید باوج ےن سیا جو لاعحاکن یشا

 7 عدس تیک هل ی رسم :یرافرت شا

 لات رب وجود اچ اونو ور سه رخ ےسایدرک راج معا ےل ریم ےنرہاط رکا آل یش ےن ہی کتا ا
 رھپ ےک کر رتول روا زوم زاورد بی i ںوولدتچ کوم یر کا ار یک ار قاب نا باره ئات باب ساد

 رگڑ نوتشار یل لب شاھا اڑپکو ریو اپ لو رام سس لات سوپ یا فرصن تتقو لیدر تی زاورد

 کل د یک ا تو ایا ےس ےک واکس سچ 727-00 دا ناب( هک سنا فور
 لا ول لاع کن اوماب تست اے وہ تسرد کوب ارز کس کا بج دعب مو یوسف رام ےکرڈ کھ ۳ وہ مولع یک بی

 لیک دمعقماکل اےس سا ےس اکر نوما کا و جب ےس مو کس سا لات ندا ته رنز یگان وایکش رس

 آرم ےس نکا ے اید کو روپ ٦ے ںوہنا وی ےک ےس الدم ز ےک پ آ اختلال ب اہک ںی کل واہوم لانے ےن رک ےس ا

 ۹ اھ ارضا شرک شر ناو گه مبلی بر

 سبد رکن ls رک امداد یک رودایڈپ و شک سرک یم گرج لاک نیا

 شن ناال چک اتم آب کد وک وک نا نشا آے وہ ےل ںی راوی A و رک یاکںویھنوک تار یز آ ارتب ےک یکایک

 ےن رہ اط ےن لس راضی اتو عکاس ذاکر ديگر فرار نم زرشک ےن کیا

 یخ کی رخ چی رز ےک بعص کہ ن داب دای "رے یال ب موا اع را ای

 ۔یکادارگش دیک بسی ےن نومام ید درد یک کب فوم کف ماکت یاری اورم تسرق کوما

 اوم الاش اک ام اکی یا وارغب ند ےک عج روا دارکن العا ان اماردب ےک ےن وہ کک نیا ےنرہاط ... :رآرارخب یکرہاط

 ارت وو ئل ےک تظئاططےک ںوا ارل یاش ںی لیبی کنار وا ہبطخاکم مان نوا !رازوب زامن ل شر چس مئاچ اوہ لشاد

 نوصاموگدڈادپ روا یو دعب ےک ںوفدنچ رھی درک برش فرط یک وربشیےک باد یئ الا ناتو ول لوکس لا هی ز اب ین تروا
 ۔اید لای

 ےک نا یے

 رھچ ا ال بوم

 ٢ لوادی ۸ی او لب قا)۔ ںیہ سوم تس تابات ےک ےک یک آں یک اروا چ یا یئاسرب گن آس ای ددرپ ںونمشہ ےہ ھل رذےک سش ںیہ مج تک کی یک سا تا 60



 لوارص....مراهچ لج 2 نورظ نت راج

 یر مل هوم تک جاو یارو گپ شوادغی دعب ےک اوہ یگس نم ۱ ....وولپ کی عفو

 وہ ےت وہروا یکن وہ یل ولرم شب ےک سواد انے ںوناہبابلاتایکں ایکب سد زور رباط کلام یکے تان سا

 جج 0 - لور 00َ 0 زردی اپ ےک یگےک نشا کاھڑباقتا لاھتخا ےت
 ۔ مک لول رازاپ روا ایپ مرام کتار رت ر ےس لیک اوہ انچ آں دارا کر را یا اشک لوس ین

 هراز ور مرکب اراک ای انار فون ۳ اف کناف رباط دات
 ےس قرش گریز کت روت اکر ہاط بت ایک ںیم کے وہ روھ یکی یب یئافص یکدادفب لٹا ےن دادخپ نیشکشمرو
 _ایگوہ ہرودروداکتموکحی کن ومام یب ںوگلوا ںوب و مارک تب رخم

 حس تب روا ایل تاسےک سا پورمگک یا اک وی رازاب ایکد نلج توا لعن یڑہم نج ییا ڈ3 یسا..: توا کیم نص
 عارف قد رب ز ےس ایاعردوااب آف رطط یکل ہہ رکی یا یکی ب ناروا رک ع اطا یک ق ل اوون وہ ات یئ ن ایک اعا کا ےس ں تاد
 ایل تو اوا ا یکی فلات ی یار ذ ےن سنٹرواایکل وس

 زواز زاوہا سراف: لیض ںوقلع ے وم ےک خ مے رہاطوک کن ب نیست یئاھپ ےک لہکن م لقفوعب ےک ےن وہ وارغب ےن نوما فیل

 روا م اشم لکم وم ج وکر باھر وای د ایچ وں وزرو گے اے فر نیر 7ںیم ںوہوصتحتام سا وا ۹8 ےن نسنا ہلاک قمر زروگاک نی

 درکار فرط کن ار اراک دوای کے کک کچ ra تشنه کس کر ر تمر روگا کٹ رم

 اتر ے الم یان مو ںیم باع یاش یت اتکا قلت نانا ےک اع نیب نب بھ ب لش تبه برم... :توافل یر ر

 ۳9 اپ غیا کس کار و وکت گناه ےک ےن وہ لنک نشان اھ نالیماک ا فرط یکن یا ےس یاد وت

 ےک ر۷ت سرد کج نام سرو ایکو عج ا ےک یاهو کیک تا د برکت لو یے ڑوھجت ایکو ہ یل یھب طاری ےک رک

 رھن ےن ںوکڑلدنچ ےس یم ںوتیامج ےک بلاط یل اردد ایر در رگ ناتو یک بکس فر یک ار قرش باپ ےک تار

 رگ ےہ ررکم و ملک عحرط حرطبارزو ےک ناروا ساپعونج ند کوک کت ساوخرد یکے ے رت عیب کی یکے س ملاک ل

 لس ضا اوہ سا ات رے که کلا با سرم

 ۳/۹ یھب مااس ست لپ یوکے ےب رکا ان کسر رک ترک لپ را ی کلا گلی باوج ےن ا مرتب کس لیمو اما

 رل شلات ےس جو سا سی یکن ارے فرط کک ایون ناليم ار یم بلا ید ناست ووا ےس ا کاک اور شب هک

 جک 0

 یکن یم ارم اج کد اک ومضن دا ات شق رک چپ ہمطاقم ےک سا ےنرہاطدعب ےک سا ....:ل اتنا اکدملاو ےک ر ہاط
 ٤چ بعص نب ا ر نی نی لو ےنپاوکرہاط نارود شاید دن باوج لوک او اج وہ رادربنام فر وھچ یخ ہناخ اپ دواولرکل وبق تعا ا

 -اطوکں ا مان تی زتناکن ونمامہفیلخیجدعب ےک اقامت راں اے لوا ے آہ: زانج نومامہضیلخ کی روا یگرجخی کل انا ںیم نامسارخ

 رج ارج نت لمس جو سا یئگوہ یئاڑل ن ایمرد ےک رازخرواہماھپ شک ور کل نشا... 3 تا یکم ام روارازخ

 لا ےس ںورادرسےک ناروا برا او اسرار رب یر من بم تیر ںی م یان ےن لات لب قلم

 :I لے واور ر یک لکو قانع ور لپ اچ راھ تیایدا واد ترف ےک رکن ایکو قاو

 کج ناریم کرایتوکعخ وترا ار رج ین نکنم یا نت اب اکے اج ےک سیب ادوکں وو نا ےن مار الا یک

 یک آباد تسویه سراب دا از ےب گاہ ےکاھکت سش رازخراکرخ آں ٠وہ ںایئاڑلیکتہئایلتسار

 بار لو



 کف اخے یم یک MO لففپ درک انک
 تعا یکل بن م نس روا لیست لا وک شا !رمازوا شا نم ے ایلاپد ےن یکاوکں ورالاس وا تصوکجن یکار اراء تقالغ
 ۔ایگوماپ تف ییا ے۲ ےس

 نا سیا ناپ لوا ایشو کجاس کس سج روت رم... :ایارسلاوبا
 و اک میڈ
 زهر آس ےک ری نجیب ھت اس ےک لوراوس ار فک ایت واچ پ ےرانکی تر ش ےک

 )با تست نيرو ںویمدآے تہب ےس لٹ ناروا کچ ےس یمرتھتا ےک دی زىي چاچ دیر لا یک کش چا
 ای درک ورنہ حس تسوک لیزر ورد سا بجاکل نت رتاسےکددسا ےب ےک سان ایگ دی نہ دب زیب بج روایت( مالغاک نا

 ۔ایگالچ اپ ےک
 ۴ دا ےن نشا یئکوہ نب نا نئایمرد ےک ناویمام روا نشا نارود یکا....:ڑوج ےس راک ايام

 انچ یک وین کز اب ناس سیا ےن ہم ایک قمر ادراک سد لوارہ ےک گیس ند زم کہتا تنو یا ایک رتب
 ےس ہمہ ےن لا که اشاره ںیم ںوندنچ ےگ ےنآق وج رد قوج ےدر ج کر ن ناشد ایگالچ ںی اپ ےک ساروا یک اہ زا
 _ےۓار کر مقم نی زورروا فت او ےہ ڑب ے تب ےک لوگو ناارگن کیہ

 یو: یارک کل ج ایا سلا ولا ای ورکر اک اےس ےس د ت او ےک نا ےک ہر و ایک ید ورک لوا ب جاہل :یرولطس منہ
 سش ںی ےنپا سا ےن یا ساوباایکا المع یک رخ اکر ٹس جواب ںی ےک لا یئدتاسرداایگد ےد تزاجا ےن ہمہ اچ تاج یک روا

 وآداب رتا کی ایاے نیا نا چ سا اپ ےریم یددب ےرم ےک رکودود کیا گیا گول تک درک ارپ ہہ تقو ےتاجواید کرت

 پا اب ہن وج تمل )اپ ٹولوک تا ریس کر رول ام کس روا درک ھم را ںیک ےک کر ایتوکں وگول نا ےن ایارسلاوبا ےک عش

 07 ماد لات تا ساره رب اد یا

ONESدرک  

 ۱ زا ید تستر ریاست ایکر وما ےک ےک یف وکرم کک او کای چی 7رپ شہ سیم صرع سا :تلقوک شہ

 ب تام ےن اروبا ےتاہڑب مدق فرط یک ام و وف یک ڑب دادعت یکل اےس یے آے سا یھب یھ ا تب ےک سادعب ےک لنا ایگ مم
 وو اب يا کس ار ا غرب مک کاک شق ی وج ےل رک ایک اس را لر نو
 (مالقودرگوازآ اکر هم ) یر فر کد مارک یک ساو لاک اے اا ارسلاولااید لرز ما ۳

 کس لا آل باد فر یر رکا رود یھ اوہارٹیکل ےک کر یش ست لوس ادای تولوا ےک < گل ی نیس یت
 تیمی اب راکت اچ کدر کی ا ف الف ےک سقز ںارواار زکر بے فرط یا ام نب قواحڑب فر یکہ ر رعت رب

 یک لوت ع اطا یک وط ےک سرک تں اہیاب رات زلتس سیأیے ہم ں

 بنک ۳ لش ا سا نی میڈ اربا نب شہدا اچ فر کر راس هک لا. :یولع من
 ےک ایردوکایارسلاویا  بطابط ندا کتی ین فلات بتا اما

 فو ئا ےن اپطابط نباروا ۓئ و شاد سیم ہفوکاطابط ناروا ا سلاوئارپ تقود دش کیا ین ۳ ا

 کج تام ےک ہمہ وی زض ئل

 کلا یک تام الم ےس

 ےب یو رر ار



 لواصح...مراهچ رج ۱ ۳۹ نورظنبا را

 اتنا ےب وج کت ار ہاوت روا ب ایسا و لام ےک لار وای خر اکی تشنہ یوم نب سا عر ڈے ن ایا سلاوہاروا یک ےل تم یکے کتیا کہ ت ل آے

 اکو ملا کدام هاو - ایل تا

 روم شاذان ےس درگ تبار سیتی بوس کج نا فر :تساگو خویش

 رزرو وک ود نا یکت یر کوہر ضاح یقوجرد قوج ےن ںولاو رے دب تير شاتر ون تراکت کا اپطایط نجاءایھگالچچہفوک
 روااپطابط نیا ایک اورہ فوک تا سےک ںوراونر زبون رس نب نت ھتر ون نب نامیلس ےس ناچ یکل ہن ب نس

 2 ۲ یورک ےک اےس یار لاک دایک یت ت یاش نت ارس

 ۷ یے اتم را

 ب۵ آه سو اکو سکس فک رب اس ےک فرا راک ورد مدلاخ نب نم لودبحع ےن لہ ن م تاکہ
 دری و چسب ورا ےرام کر ملا یش ٹکا ےک ساروا کدے د تس یا

 ناور فری کا ساورواوربھل لارقروا سی مس فصول عمق سا :ےک ےک ا ایارسلاولا

 ایگایکر قم یما یھب اکہ مکس )وک س لا فراز نصب وی رفتن نر کرک
IACچرا رک هک ندارن کوم ری زاکزاوہارواوکنق واصف کون لی اک را وکل داصاار فن نب یک مانی می  

 ود کم ےس فرط یک رش دار خب ہک میکس ید اف فر یر ارکان
 نشے راہ ےک ہی آ یک ور الار پے ا یارسل اوبا ےن سا یی قدس بادہ ےس فرطیکل ہن نک ساواک ایا سس اچ

 کت سفر ید السا کتب ےس مشکوک دریل اس ےنپا ےن لہ ب نس دوم ساورک

 ہا ےک کر ایت ر یک رو وای آں جاد رعب کس رارصا تبع ات ای چ ناسارخر کوہ شئاراب ے نمی مٹرہ :ہضق رب یئارم کا اس اوبا

 ےہ اشتاق یکن اور باج کار ریس ان لس شف کت شفت سارا تام سنت ناز اب داود فر ید نرامش

 نامش کربلا ندا صد جم نئادی ےک ر کرا کشٹ یا ٹ نیب ٹن ات شیوہ ییہ: رمت توا یک رخ یکن اکا! سلاولا۔ک

 دار عصمت ریبن اخر الت

 رب خم 1 تی 1

 چوکی جدحب ےک یار یک لا ےن ہمشرای آس یاد فر یکو جیب رمت ے ر مرمر نرل قو اس یاسر کن ویا یاس

 ولاروا وک ایا سلو اےس یکز یت تی اہخدعب ےک سس الامر کریک نا ےن رای ود رکی یاں وینا ےک ایارسلاوا سیم ےس ارروا یورک

 ےک اردا اخ نکا اھب فرط یک نوکر کا یب ناجراکرخ کوم لاک ںویھت ےک پار سلا او ورک دب ییا یوم اتا کرار تہب یک ارسلا

 اپ کس لول ناسا وا لول ونک رز اسروا نام و تاناکم الف ول ایپ ہہ وج دوا ے ڑپب ٹوٹرپ تاناکم ےک ںویمایعح

 دال قربون

 ےن کوہ مٹی کس طنز سا بمج تن وز ادوار... لٹکا سلا نی

 یدرکع در شرایت کج سير ورم اقای رک تا سےک ںوراوسو کی اوج ھتدوجوم لا و لار رس لود لات یقاقت ایک وکس اپ عون

 ےس تسار کیا ک ولوورکاارک ینہ سیم فیر ش نورد ید باوج ےندو اد یید بیت یکے ن رک پچ حس لو اور اورا

 دیار ۲ک وکف رط یک رعت کم ٹ دو اددواایگوہ وما رکن یی ریکاردر سہ اگں واچ لکل ےہ سارے رسود یم ایگ ںوہ لٹا سرک



 نب ۱ ۳۰ ورق نیا رج

 HAE تک تے جت تک یٹر یب وکلا بن

 e ہرضصاح اک ارضا رو کج ےک کمال ایک میت تار فی
 7 ہرھبےک رک لا "روا آف رط یکذط او ےس نادم دی نر روا یکتا طیور درس ےک ئوردا

 1 جی روا اتاجد+ ماقردد اک ا98 رپ تاعقاو ںی زءالخا ےس ہفوک 6 ارسلاوإا
 EOS ر نھ ریت رس ےک ںوراوسوسریش آیا سلاوپا ذی ظن وم تشب بج نیر اصحاھت ےس وہ ےک ر اصح اک واک ں ب جھڑپ

 بیداد تر ها رو( فا اک کیک ڈاباک عج وف یکن اساروج )وک ناسخ فر کف قر کو لاو نو ورا مالک کاب رک
 ا "و لب او ےس مم یت ند

 کیا ناتمام فر کشید کرک ملک ساب :یراترگ یا اسب

 ن۱ ں وند نا رم ںوییتتاس بابساد لاماکں روا ایل تا ا ےن اس وا راج ےک بابا لاباس تہ کے زاوجاھج ای لات

 یر ی وہیئ زلای بتمن یار کر زاوا یوا یش

 رس فسا آفرطی ۱ بنام )تان و بست کر مچ ار یکم نین
 ای سلا اھتاس ےک یگ مہارت ےن شاپ

 و شا روا درب تمدش یوم نیت کس منم رک کرک ایر ساپا ےن لک نح لر

 کب راغلارپ زوک ا ایل ل اکے ضعت ےک قدامصلا فن کوم ہری زو اروااوم ناور قرط کو هری نم سا یدکی لب ےک ارضا
 ام ےک ںوتامجےک یاب عت مو لوس اپ لا اکے یہ ت ےک 3
 کس سر طه آی قاری گو نئے ےن ریس نب 109 5 تساوخرد یکن ترین

 وا بت ایچ حرب ےس

 ن

 را ورکر تام نادر اقم لا اپ ےک لین 3 رح ئاپ ےس لور یر اف رور

 ریز ے داوا راد یب ںی ورم ت

 ںایلرکد نی ظر طاس

 ےک تک وارونه ر یک کے س یھ نم رعب ےک ایم اکرادارخ سا :یلاصت متر

 ےس فریال کہ ہمظعمر کے ن سات ریٹ یک ناج ےس لاک ایا سلاوہاوکس ا بج اھ فعت نج یز نب میماربا ںیم منی ک سین اور ںیمج وف

 زوم نا رغم کارتن ما ی لب یا کنگ درک جوکفرط یکن پے کرقم
 راج ےب ےہ ا ی هدایت ده ی رفونو ترش نم سا چیلر کن هم اي جب اھل گپ فر یک کر

 اتا اجایکدای ےس بتلےک (لاصت)

 یکے ن رک و کںو ول فرط یک وک سٹ سو کلا ان لے را 2 متارا ن : یش ورکا کم ھی ابا

 ابا کت ی مس تعا ییا یں ورال بس ترس لو رار یک اور ےس ٹو

 ہک قاط کے لے ںوگوک نا رھپ ےک ر۷کل ایخیب ےن یکیع ھا دانہ نو کن ےن لب ی نسوا ورت

 E وع ۲ ۳ یکن التاک اان ی فاق یا رے ھت فات کیک ےس انا ایام یتش ما

 لول برق تام اوباما

 ۳ ی

 یی تار لار ول ياد ئل ےک یوم یک تا ےک ںویوآ بو کیا دولج ےن متی فان :لورس یی

 باسا لام انتج ےک ےک رر اتری ےس تہب اوہ ایک اب ےس کک نادم لش و ا رک تک ۳



 ۳ نورنا را

 و ۶ یر دو لوامیق مک یک ضامن کن زی روا بس اک سات الفت ول اکہ لفاقت ےن ںوکول نا تراجت

 تک ادا کس ایم تراس نایت

 ت رےہ کیت ر ہاریا ات یاب و سیم اعلان رز یر بارق j رب قد ایا مغ 2 :تلاح یککمروا م نیر

 ۱ مے تان اح نو ےس ار لاد سا نانا
 نام یک اون روا ھت ایک اور ےس ہو ےن یار سپاوہاوکس ١ ایاھڑچج فالخ سود را فا کما رو لری پ مت مچ را

 را و و "ول عن کک چی ےک

 تک "پلا ات نہ جس یا ںیص

 نرو *تساوخرو دیک ا ےس وامام نھ کمک فلات کپ آس لوا ومات رک یم کپ آے اں لا( فرط کپ آ

 تم ابرو اعوط ےگ 7سی نم ےن آف ںوگول نا قدامصاا غم ن جب مشرف لاپ ےس ر ےترکرارصا رپ تاج یارب ارب عا اک ن اروایی ہک ید کراتا ےس

 هم سپس بتا نت و ص2-0

 گر طلا هست زا پره هه ٠ :یشامدب روا ملا ے ےک نا
 ترو وف وک اہ اکی را ایبک میپ اوکل وتروگتروصوخ اب درک ورش انک زکے وک وارو ھر ازاپ سلنا زنگ

 شیپ ذس لول ےتاج ےن بز سس گر اشاره ٹ شا لا گل تاک تروک

 رب رھ باک کی ون هوم رک ےیل ںیئاووک 0 ےے ےب ےک بی ضا ےن رکل وزھموکن داصا فش نب ھوا یک اج کیا رکے کد گن

 نارام نر ترا بس فرش نام کاست 7ت بج اپا رک شب دا

 ۔یدرکءاوجےک ںوگوانارگےےن ےس ےب ےنپاوکے ا اے تا گے پا ےکر کل صا نما ےس ںیوگول

 ےس ل ای ا آے نک ھم ےن وہ ئل رک نم یوم نم قاحسادعب ےک ںوڈدنچ ےک تاو ا نی کک کن وی ۳

 2 تور ری لار ةف یے اح اےک آپ ہللاقم ےک رک ایکو وک تای هک یاب یس را نیو قر شرک درس هر عقب

 7 تا ےس لہ وتی وولج ےک ےہ وک ج یوم تقال ے رکشل ا م ےس ارای ورک وک رک عر کوہ شو انکے گہ

 1 < یزد میر اس نی نا اسان( باز اکل ہن م نج لا ھتایکرناور فرطیک قم

 تا سحر ر ویلا ےس یا بیو ۶ لایت راتس اک ں ویس اپت کوچ یک قم تاس ےک
 اب



 لواصح ... مراپچ رلج ۳۳ هرظن را

 کک

 وکں وگولروا تم دانا لی نئ راج روا یدواج ملاک ١-...:یگرادرکمد ےس تالا
 راے ایکو لاقت اک ن مارک رپ شب گکچ یکت زوم ےس ومد زر مے پ آھ یی ےس اوج یگل اعقاورومانارواابدربطش ےک مک

 تھ برس گن قسم یک سیم اروا ی تست سلف. متون رھا وہ الی دامفو نفسی مک اح مارق قو سا
 روا ے اے ےک رک رز وم کا لوہا راف ےس تست اول ول مس کل وزمعمیکپ آے پا شا ذہلےہددنز نومام کے یٗ
 بد اپ کنن ایفا آے لکم نگ لج ارت شوی رعب ےک

 نوما فلق کک ت ل اہ ےہ د لک تمرض یکن ومامہفیلق ےس ہنامز لایا :لیم تمدخ یکن ومام,یقوداصا ار نہر
 اپ تار ناب ج ماتم سی خسارے وہا اوہ اور ار۶

 لاق نام اک نس قو ی اا آں یاو رکو م راق ےس مک ارسلوا رپ بج :یگاود سا ےک نوما کم

 تر او نوک سیم نن ےن نیارف ےک نومامہفبلخں یم ےساراوہہشاور ےس ےدارا ےک ناسا رن ف رط یکن اورجط تار ےک ا وقف یخ ےل ےس
 ےس لایخ ی اروا یر د جت واہ سا سیم قوش ےک ےس ےس نومامہفیلخ ےن شر رام ںیئاو فر یکز تروا ماش ےک ےس آن ام ارق ےس اھ
 ب ا اح اکترولحل سکس ےب ےس ساروا با یھب روات یب اممےکہیساب عت سوم شی راس یک
 ےک ح رطح رپ نارواروبجیےس حر ہک وگواےاجاپ چپ تالاح یکے یتا تقالخوورکےج لم ےک ےن رک ی فف ت الام ناک لک
 _ایگالچاتحاب فرش یک کن اس رقبے ترک تم

 ہلاک دربکے نوسامہفیلخرک ال نطر لک ںی لکت الخ ناک شہ کاب تاقا... کلک ںی ل
 ہا ںاہج یکس یمن لپ ےن سا لیک تاب ا یکہ طیلخ یھی ر تاتا لوکی ودع کروا ترار یار وااھاوہ یھ اک ئا تقی تر دن اک ارسلا
 7 سقم 9 چار اچ نامش کج اقدام اج یاد فرطی ادا ا ےن
 ؟وماړیپ تاج کی زرو فال والورع

e 

 ام

 نا ےک کا طو اے لب رہتے لوقاپ ناسا تالیف نومارفیلغ ارس رگ کی وما

 فسا CEO درم ہر ہک کاہے کد اظ

 اپر کر دواک ی دردا یک شکل کش ےب و یک ویں ون کک لو اب

 وب لک قوس رقبا ذس قکایکلاوسناض ترا اواب وک ئ تنو یا ےن نوم اب ہفیلغ - اک منہ

 یکن کیا کل ا ےن نوصامہطیلغ اکل ےن کت رزم ج اھت کسر کر ایف رکن زوکں وگول نا وت اتونہہن واک یتیم دب دنا ےس ریت ایکو اب بد

 فیل یکل یفوکسا ے سنا ورکر رت ترکی اول یت کیا ایر ساید جت ار اروا لا آکا کریس تال کیا

 ۔یگدب دتاجمایکش یھب ےس

 آے فرط وک دارخ زرو ماشب یکے لاک نیب نک وت و وہم قا کت دوم کہی بج :شوشیگدادفب لا
 نوک اپ لو ساب ےس یگاود یک شب لااقل ب ےک نک رم جلسات لو برو وا

 ایل مان ابن نومامہقیلخ ییداب نیب قاحسارکل اک ےس دادغب وک روگ وہ ےک رر ےک لار انچا اکہ داراک یس د لادا لاھ
E TT Eشا ںوگول نا ےر ہا نال اع ےنپا ےن  

 هات لو



 3 لءاص ..۔ماچدلج rr نورظنم ترا

 سرا رغب كتو ےک ٹر ارے فرط رعود بیس نری ذوا ےس بقا یی لان یا نکرد اش نيرو لا فاش
 دوم ےس و ےن زورروا فا ورشالاب یر قوم کج ےس خوف یاد ےن ڑٹکتن د نت ےن ےس سج

 یارسلاوا قواصاا فنی نب یو منی یز کے سا سود مس زور روا فتو < نوبت پا :رارف کفن یوم

 - رانا این کاب ے ناف ہت ںی ےن ای چ دا کا یہ اھت اید کرہ ر ظا اف آق رکس مور صب ےنریعس نب یلےوکس تاک اب ےک
 رار ا ںیم تقو تیپ نس لو سس درکن یس ںیم وف نل ےک یرارفرکیک یوم نیز ےن ہیسارح ت مول یکارا ادرک وف اپ سس آ
 ل شب دب کراس 7ا ای درک ضاح کال ساپ ےک ما نیس رک

 ۱نمی بک ماشب نو يدرکنالعا کت شلاق مشبک ملا یلا نہر ھشی انچ :تفلا ید لا یلانئا
 پیر ال ها تفت را لا رم یا جا سنا تام
 ا 2 ا یا ںی یر نند گی ب فرط یر عرعر کت ساک
 اید لاکو ہار ورود ای

 ےس وو پو ۳ اج یھ یم نادم وکل ہک نب نص ح الطا یکقاو سا ...: لیکن م نت
 نت کا يا سکس نوشین نک نخونم ل باپ باہ

 ےک اہے کر اتر روا یاش کے کک کج اس ےک نس ےک رکو وم ےن پاب ےک لاروا ےن اچ آ اپ ےکرہاط ےس ہقردملاخ ییا نہ

 ے فرط یکن سو وکب قیس نج ریہ ز ےس ےتاھکداھ وکلا آہ لباقموج ےس یم ںویھتا ےک نص یم تار وہ ےزڑھکل گئے ے دارا

 ایاپ ئہوج بابساو لامایلرکر کر کج ےن دللاخ یا نہر ھمش اھت اترکا کت بام کولی ےس لور الام پہ ےک دارخب روایت ی اعاک ( یک اپ ی ےک و اوس )یئوخ

 رب باک اک اد فرطیکل کی وراپ ےک لےنپادوااھڑب فرط یک اددعب ےک لا درک جدادقپ سا کر چک و
 روا روال بد فرطک پس هک لری اش نریم ندا ایگالچ اساو ے ذکر وایآگ اب فر یک ارگ

 الرو زارا ساو ےک كوراپ

 مچ او تاک خر نم لرد لن ین. زار طساواکن سست

 داف کس »نت رساوکل نے یخ تیاہن ےن جم کت ساوخرد نفس ادب کس هد کس نواب رواج ار اقا
 روا یوم رھپ رت ےس ںور اسرار لگے ک نچ انچ اوہ اڑ کل کک ں یم بق ات ےک لب نب ننرکےن تاس یس اوکو ورواد رکےت اور فرط

 وه فک اب تس کج ناریمچ چتر وی ےک سئاوا دب ےک ںویئار دم

 گچ فرط یکن روک ور ےب ےنپادواایکم قر کا نپل یاب ارجج ےن ھشرواایکب ق اھت اک نا ےن نج... :تافو یک گدا ریز
 تار ایدز مد ےن شر رخ رب کف )لنک دراج ترد کک یر ایت یکم یز ںیم ںؤئارل نارھح
 تا تموم ز یگدادفب ےن مزامن نی یز ن لاک وا ب تیس نہر ز ےن لیٹ وئا تار یا کاایک درک لر شا روش تو
 و هک فیس ندبه کد کیم پس ریال سن

 با یکل ین ف رط یکن اہک پا ےن سا گو وم خ یکے نر مے کل ہ نم نص... بل کن

 شایان ما لاک ےک نادم ہدعق ئذدقادیم 0
eا ا رک گر ۷فتح اضو یک ادواےہ سییزوج وم لی نشیریا یب دوجو مس پے راہ راج کک ت اہی کت ےس روبن ایف ناجم ای ( 



 دس ای

 ب )رس لی

 ر ا ےک تولو واک

 ر کیں وج ازم شوا دا تو سم تارا اڑ یوارقپ
 و 0 نو ناک

 تان اپ سآےن ںوشاعمدپ روا تر ےہ ناب ار وال

 سمی رعنا ایل تم جوهر اس سابق تاب دما

 رەاےھگ ےیل ےس ےرصب: گیا ےس )یخ ےک تحارب یکی ا تاو م وت نیک قو سا اے ےک رک

EE دس تن سیم اج 

۹۷ 

 هاب ین 3 ساب ماکو ا

 ۰ یک رکو ےک تارک ت ا ںیہ نہ ا +

 ش ٦ اما ت یی کد ام کک کل غی ھچک راض ہوآح الصاےود زی دات ل تتلو رم

 مدرس قد نی شاتا اکو

 ںی تو ا

 لات 71 لگے سود 1

 تل اسارت ئاوج یھب ن رام اس ن 09 تم لر دیک ا. روا تم گمان ملت

 راکم کر م ےک اهدا لار بی تن بار وا رکا نکی نو فورا مماوک وگول ین او تیک روا

 کلا 7 نج کپ تاب سادواہب تاب سا یک اےس ید وف ےن بس ید تو کت جیب ی اوا وکرل ناروا ےس توک ن وکار ًراروا ماعو شاخ

 سوکی شان سک پی رخ کل وفود نا کلا یل نب وصن ر قر یک کت جیب ےگ ںی رٹلر پے لاک فا

 ٣( نرل نو رغ نبا )ےس شر ہلا یف ابی... @

 روا کد

 ( یف ہر رچ اک ر ) یی بیت شی رالی ادتس یا دقاکرابطاکل ور نیہا ےن سنا موس( آناضمر ۷...



 لاج مزاج لب ۱۳۵ نورظنتا تاج

 جر روف لکی نیو ول یش اپ ورب روا شیپ مر سی اس ےک نالے جو سا یئوہادیپ راد یھجر بم ے رم 2

 رے رک سس نما ےک ےل ےک دادقب مقوا اس کن نهج هکر بی بسر لا لات
 ول ےن قم ی ی ی خ
 -یئوہ ناس آی ڑب تہب شم اکے لک روا شام

 :تمعم یکی دبع مار اروا کر لو لک اضر یل
 8 ا 1 سرخ آن ن اض لاروا ےہ یک کت عی یک کیر کو یک اک

 یاب ہں ترک لباس دار لنز نر و ایک اور ناف کی کا ںیم کلام

 کے مروا تج ی زیر لوک و سا کا ایک یز تے وہ ےت

 الکبیر اتا ےک

 زا فاص فاص ےن ںوگوک نوا کلیم مک او گرا شا تو سان... :تفلاقیت عم اضر ی
 روم یا للا ےک یک شاقتا ےس ااا ںی یی لآرکل گرا تطخد تو ابو کے ںیہ سونا تاب ازکم
 ات بمح اصن اصروا فیصو هو رس« لک اب نان: بل ا ییا ںیم نورد و وجروا ےھت جج ےک ییدہ کج ےھت میڈارباد

 تال قام ےک رب ننه متر روا تفالخ یک دہ نج میڈ ارباروا یکوزنھم یکن ومامہفیلخ ند ےک عج ها یورپ ےک
 ۔ایدرک ولے رکن العا وہ

 ی یمن ماا اب اس اسرار شو ها ےک نددنچ ےک سن : ترم کی دب منی ما
 ات ید همانطور وا تک مر سر رب و رو ام ےک کرام ےک کت سجی کت فالف
 ناف طرفی ارغب یوم وم فورم م ی رایت کر اا ےک عرض او فوت سکس نام تیره حد اکے ید

 ۱ اینتر یوم افرا ادب کر نک
 ےک اسس یا اھا ا کا ین شارت دیتے فرط کل ہں ی نت و رنده لو نا فرم ریما نا ارق

 رفع زر و نا ےس ناشتا همين فا پف نک اربا نہ ہیرا رفا یا ن: ناس زاوا وجا نک دی ےس لک لور الا
 رب نمای کم کلر هد ےس ناروا رک اب اس ےس یدہم نب یل ادبا ےس لاش ےک یفش کد یھ ارایش
 ئی سا ےس چیر ف یک وں اک ب ناست ےس یا ڈرا دن رایت ارو کا کب ورک ج ںیم پیرا متی سید نر ہن مدقرج
 نم یس اطلس مار چادر لسی یھب وجد ریپ نیا صقوکں وگول نا رابط مي تالف

 نکا کپ ےک پاب ارے لوک پاب دیار ایل برج شاگرد ایا انار

 دلا کتاب سب لٹ )ناضعر ملا

 ما

 رس یا راج ).اھتایکر قمر بعید انپا ںیم ماع سل جوکب لاط یبا نب یلٹنہ ناس نب کیک قہر باخر کوہ نب ی ویا لغ نوم اہ فیل...
 سم لک یک اسرار کی دم نج یش ا ربا ےن دادقب لیا ےس ایکےن نورلف نام العخرومرگ کن حس تاب جو ناکہ لا ی ذ۲۵ ...٭

 1 e ےل ےک نما ضرب مک ہہ سرش

 زو اخ یک یت اربا ےک رک ورح وک ا مہ ںیہ ییا ارے تطال یکن ما ان

sl ۲باران  

 بیگ اہ ےک کراس پ۴۵ یف“ یل لور.
 ا٣ی ہر لیری نما لاک نر )اک ال اتارا وتا 9



 لواصح ...مراهچرلج ۳ نورظن رج
ee ۲ 

 و او اک یوم ند یک ایع یک وا فرط یک ق وک لک نیر عب ےک ت تاو کا فور ی سا

 لاتر رر و کون بمب ےک لول اب دروس کو کت یاد
 ۔ ےک مک ں چ کا کس مکن یاس رس لاک وے ناوم اب کر کک ردا یل ر یاس نوش

 وک بلو ارواردیعس ےس ںیم لورا اسی ےنتا ےل ےک ےن کف نج ےس اس یه مر. ٠گ ےس سابع یک یڈ ابا

 و اد الت : لرد وب ای ام در نم کا ازای انس تابع اکرم
 1 ٢ںیم ج ناوی رکو روت ھا ا ساپع تصوکحروا فو ملک ےن رگ ہفوکل ئادعب شیما سی: ہر ےک

 7 اوت اوج ےک یم اک پ ہر تم ایکو موخو رو زاک ی ڈا ےس ال ہاب ےس ناکموکس ای عےک کل کم نکا وک باراک وج ںاین ال
 نوخد تشکروا لک مار یر و تا وکں وگزادنچ ے لش ںویقاسےک نا ا ےگ ےن وہ فاو ںی وک

 ۔ایگوہ مکا اپاک

 بلد داگ کا رم ںی کم نیو بد درک پک وا ناب لتاس کس دساچ فر

 ا آ/ نیب گہ ندادرپ یک کن اماےئ و ل رو وو )نر کریس ارد ی دو کار

 ےس اروا ےک با 07 اکل 2 “ی 2 فور وہ اوس ٹیپ ٹی یک

 مقر اظهارات سیاق اواے رافت اک اینو زا تک کا ابا امگا کت رزم

 اماکن اشتر اب ےک قوا طبلوباوریعس ند ےگ ابد کور ےس تراذو گر کشکن یب ےنریعس....:نالعااکنکلاردحب ےک دامف
 سرو و رب کس در ایک رقم روی رنک اض لے فرط یب رو یک ژل یکے سنیما دارکن العا
 لا ایکن یر لاس پس وہ چیک دیس ےک رمکل وزنموکس ا والا وکی کس یاس ےن سا بج رجب کد ییرنروگر نسوکع را فا ن: نام

 نی یادو ا ایک اھ ےک وھی ف وک: بت فرا دن لو فرا ڑلے ںوگول نا ےک رایت رفت مارک درک
 رکھی یم شاید و نا ےن یک او تاور رط کاو سارک لک ئل ےک ےن رک رصاماکن لا یا ہن نئ مکے یئدہم

 ےن رک نج ےس یں ورالاس پر اکے رجدنچچ ےس ںیم ںویاس ےبارمخانچایکوہرایترپ ےن ڑلرکل اب کن اک آکر ی رکی رتب لت

 بایت ۳و یاس یاس رد شا تسلیم اقا وبا اور جل ےک

 ےک یار از اےس لر هاتماس نت لکه تس لاو کس ےن رکرود تلی کا ساو بش دعب ےک سا :تلقو بم سن لک

 2 2 9 7 - 

 ٠اک ورک روک یھب الب فرط یک لک بوک وک تکو دہ ںیم ما تاچ اہک احا یکے وہ وتت یم ںی ایگ یک سام ےک
 دکل طول ور لب | سم ما لر ون تاب یر یم ےن لہ کب یقاحاای دن باوج یئوکاک اے مال نب لک

IOSلس کا ی اک قم 2« لو# ترتیب با کتاب یک اردا ات د توک یکے رک ل تنسونا ب  

 ککے متارا یک اور ںی تبمدخ یکم یت اراک دن اس لو زد ےک نند را دردی ورکر قرب وااراب ےک لوکی بوت ےڑپ ٹوٹ ہمالع

 ای روک ا تقی درک ایر مع لیکر اا ب کک دکر ایی اد ہن لاعتشا سیم ںوگوا ںیہ ےس اف ساری جی

 ایگوہ خد رودروداکم یم اراک یں اہیاھتا یس 2 ۹/7

 ایک ر اکدادب ےس ےندارا ےک لج تا ےس یہ نب اربا ےس دینار ہک بدی :یرایت ی باقم ےک ماریا
 ہجو یک یر کد عد اک د روا تاباحنا یف کز اب اس ےس یا ے یم اھت گنج دالا پس فرط کی دہ ن مابا کا بتن ب یی

۳ 



 لدارصح:.: مرا رب tz نورظیا ترا

 توی رس مارا( یئاھب اکی شیب ) ےن دن جت نب نوراپ فرط یک سود اہ اتر کین ولپپ سیہ اقتمروا یکن تعفادح یکدیمح لس
 ماراپ اچ ی: ےس مج کدی دارکن العار یم وفا ےن ین ھدا یئوہادیپ یبرب تخے ےن ےک رہتی اوم یت اراد رک اطا

 ےک یار واوکی ا رکھ ی لب یکن یھبک یا کس نا ےن میم ادا یکت رذحمرداایکر اکا ےس سا ےن یھب ےک تاملکتتسو تخجےک کب طول:
 ایگ ا رکے تہی کای ان ساپعپ بت اناکل نار گا درکریقوکں ور لاس. پچ

 برفی ترا ہنلجج ےن ےس ےرسود کیا ےگ وہ لگ دبتتتالایخ ےک ںوگول ےس ہعقاد سا . ۰ :ہلصف اکی ٹو یک ارا 8

 را یر ناف کی اھت اکر چاک اھت اپ ےس رک ل ورح ےک ید ہم ن م اربا رکو م ناپ ےک شایع ےن بسرخالاب ےگ ےن رکرہ اظ یی ان
 ۔اگں ودرگلاوتےرراہقادفب شیو آے متی تی درب ٹکا شاتر دیس رواج کس مارو

 ہک ایک ع واک رک و زحام ارباب رش کا روا ےس اہل د لاپ ےک دارغا روا یک ا این آر صرصرکن یر قی ریت :رآدارقل ری

 . ید اکے نر کفک نج ےس دیحرکاواکپےس توکل و اب ےک ساروا نہین سنت یی خ یک اک یت اربا اہ ےس د کد کایہ کک ایپ کام
 ےک ہ دعو رکو رر اف ےس یارو اھج ےس ہبطخ کم ان ےک وصامہفیلخ یک ادا ام اوہ لشاد لی ارخب دی ند ےک ہعمج چن انچای ہرکراکنا ےن ںوگول نار

 نوبت سر کم جادد د سج ےس ماعنا ےک ںوگول ناک وہ یکوکے ںیم ںویجتاس ےک ایح ایکو: فورم لی سد معنا اعم
 اں ود دای روا د لوک( توریت کو اہک ری یئوہ یراوگان یئاچنا ےس ساوکں یر کشی یہلہپ ےس ہلباظم ےک ماشہ نب یک ےن

 یکے ن رکن روظتمروا کت ساوخردر چپ یکد یت گنج ےس لو اب کس یار وا تترک نوک ودر لا همی. :تسلق یک مارا
 ککید یزوھتے نت آل یم کتب ناددیم ےک را شی فایرکل وقو ون ےس بوت ےک نا ےن ںویئاھب ےک ناروا یک ید یگ کل الم تروص
 رکا ےس ریوی کاو اپ < مارا کت سگ ادراک لوک قوا رب کیا چسب
 ر م شے ےس اےس دی یک اس یاب روا ےک وم ی اقرب شوا تاریک اچ یا ک ےک مھ اربا درک ب سن انپا ںی امو ےک
 اوت را لودر یو ٹا لاک مت 7 اب نیک ب بلطم روا الم آے دیر حب ےک قاد اھت رتا ےک م اربا
 ین ان و یہ اوکمامشج نب یکیےن لو الاس بب ےک ران طبلوہارواروجاس نیہ ریسک ں ور ںی کک ےس فرط

 کز فصل تار کف تل ابی نا صوت یکن مولا کز زاس ا یکں وگول ناوکمیئاربا بج :رارفاک یت ربا
 ییا کیا ےس اپ ناکہ ےک مام اشم نہ ی یم ےک کی نمک: فرط ں ور اچ رحب ےک قاد ا ایکو پور ےک رکن وخ اک کان اا وی ا لا
 امام برف قوا با آرش دار ےن ماشہ نب یکپ ےہ اکدھب للاسود ےک تست کس ماری ارش لیہ دری د نوک
 ۔ےام ظاطع تاب احنارواے اچ رواپدزازعااکب رقنےنباوکس لا ےن ہی اک ےس اھت اتو بیخ واں وکو مم ےس یک اک( ہیچ م الس نک کوا

 روا رپ ند ترف یک ں ولاردا فسا رب داشتن سرد یک نم ارگ نو سا :زواجت اک ل کن یم نم

 وک اپ یک روا ترک تاج اب سا لود هم کی ھت یکم لشو جے ںیم ت ازم ےک نوما شی کارا کذب
 ورک اکیا نر رضا کز لا کیک ےہ ںیم تموک ن یکاراروا یں یہ یھبز اوآی کس ا ککں وناکےک ہذغیلخےت ےج وا مچ
 لات لایت فلان قسط اروا ایل دہ یوا وام اک یوم نئاضر یے ن نومامہضیلخ او ی رپ سار مہ نکسال کتں نہ
 رہاظ اس نوا ہفیلخوکت او نا لکی لوا یوا ناروا یک تفکر کس رک فر لت
 د لب پتے فرط یکی اب ےس ریما ےس رم تس الاخ ےک نوم فی لغ ںیہ کے یلایخ سوار ایقعا یکہجرددح سیم ےن ایچ ےس اروااوق حرکت
 اروا ےک وے یا ےن لکن ب لک ای آے ل ےک ےن رک خو نےک تایقاد ناروا ےنوہرضاح یم تفالخر ابد ہمشرہ بج دوا ییا وہ

 تاب گی لر فیفا درک جرد اوان اروا ے ورک ن اکے فیل هرکه کس سا نومامہفیلخم کے ک رکن شی اک تاب



 لوا مرا دج ۳۸ نورظنتا ات

 الو یک لادن

 1 هیتر داد لاو لو کت واک ےہ بایساو تاپ وجو نل... :ترففح نا ا
 IE: E مے رب: ما لمس

 ۷یت ساوخردپ روا ےئوہر ضاح لیش تصدخ یک اضر یلیرکل یم ایھکر ںوناج یبا کولدنچ کس چپ کتں وناکےک نومامہقیلخوکت اعقاو ناک جت
 _ ےک ورکرز کوے ہفیلخکت اعقاو ناپآ

 وہ ے تادان تف ناروا ےک ےہ فی رشت E E .:الھکاکل وم ےک لکن ب نح
 را نوما قے لکھی کئ ہم مہ اوب ےادخی یلارکے از واق اچ انا لن لشو تچ ا۶د
 سر منا کیر ین ےک نناوج ےس ایلانب ریمپ اوکل ارضا یتیم کت فلفل نوا فیل نه 7
 روا لا تورا سفر وہ کن سی لہ 03 رب لن واری بات قو سا ےس ٹوھپکر ارم روا لف ےس ایکن ای ب ےن سس ےس پآ ید باوج ےن پآ اگ

 یک کدہ دیر ےس پروا ںیم ےہ دہ شی شین ںی ماکرہ ےک پ آٹروا نوا لفکں یہ ےروہرفناودیشکےربو لئا ےس پ او

 سل تم

 بزار زام نت یک کای د ب وج ںیہ واگ آی بل راس لپ نهان پاک ندای :نوما,روااضر یک

 0 ب لضف نوت اا کاکا ہا کرا شرس 07 وا ارش

 روا یگد ناما یک اد نا کیو اروا ایک ای رد ھتاس ےک رارصا ےن ناومامہفیلغ بج رمی کہ اظ یکن ےس ؤٹایقاو نا ےس رڈ ےک لک

 ۔ےت ےک ےناضر لیک یت ئی نی تالاعرداتاقاد یو ےن لوہا بت کیو ہم ذ یکت اف

 ما کے وہ یر ےس ویک نان دم لووکاض ریپ پ یار لاک ی تارا :مارلا کن وب روم

 نام ید یھ "تر ںیہ فن او یھ و نیم ار ما ےس تیاروا رش کسر گر کنن اف نت روا تراک

 تاج این کرا لئ اک 0 اا ول ٦کوا تواخب ےس فرط لورا یش در کل من یہ ئی وہ فیعشیوارو کی ار کھ یک ا

 ۔یگےۓ اج لگ دتا تال مراکش روکے اچو عج العال مس سیم ںوفو یب ےڑوھقزناگ

 227 ھداہ۴ نم ناسفرب ناسارش آر وف اوہ نقل ےس نکے ک تعللس نیکارا ناوکن ومامضیلخ :یگاوردادفب یکن وسام

 يلف تاتا س و نفاس نیکارا نا ےن سا ذی ععالطا یک اوکل کن یم لففا درک وکےکر کر رقم بان ان قاب دکل
 ات ساالر یک دشنت هک کنم

 سل ابرو لااقل مل نس یم امج ےن ںویمرآر ایپ * سس ماقم نوماہفیلخ یج ںوچ .. ,لثپ لہ بل

 روی مد یار اچ اجماع ات دراارج دواں اک ال ےک ر کرا فلک تنی تو رک و رکن العا ےس نوما فبلغ ےگ
 ت سور ےک مس اھت ام فررمرپ ےک یاو ےن ےن یہ پآ ایکن ایب ےن نیلناق ایدرکرضاح ےک کرا کن ینا ےن

 دعا ست رم نم و

 دن لام یی کاٹ ام

 ٩ تے 0
 -یکل صاح یلایم اکو اوخ طا ےس مساطننا نس ےتنپا ےن ناسغروا ید رکر قمر وگوکوؤاچ نب نامسفےک رکل وز ھم اجر ےن نومام نان
 ۔ےہررجہ لیٹر. ےاجہ ےک ٹمیپ ۴٢ے فالج نشیب دج ےک نودلخ نین راتدوجوم اپ ےرامج 9



 لوا مرا دلم ۳۹ ندرظیا

 ۱ شش ہو

 اء اک اروا ےس ایکو ہ۲ ایل )یر اچ یکن پ لگاپوکل ہن ی نسیکی ٹر قی وکن وم مہفیطخ دعب ےک نیا .. :انوہ لا اک لیکن م نت
 روا کن مارا تقو اد هرس منت راس واچ کس لہ نی نر انی دم دا پا ےن نوسامہفیلخس ایکو ایپ
 ارم ےک رکاب تاہم کک ا نہ شارپ ب بلطمروا نرو ار نمد کس لو نا لا ژاله سرو بابا ںیم نادم یم

 تنه ےک نومامہفیلخم ودرکل و وکی دہ نی متر ارور ت فالف کن وہاب گدا کتا رھپ ھچک کل وگولج در در ی آں یئاودارقب ےس

 -اگوہ ثراو ییرہم نب روصماکت الخ

 (یس-07 بلطم ےن( رگشن ار الاس سلور یغو ماغ نبی لے لم ےک یل اہ... :لزاس فاکس مت ربا

 رب دهن نانو نفس را ا رصد ےک و
 اس ازم

 تم ا روک بل ا 2 3 2 اا

 ضعف ملارد ام نام کس یاس سام اولیا ماشج نج کروا یاب آل یتا بلطم کرک ها ل ٹولرھگ

 5 ۔ے ہڈی ماقا راک

 پآروااھتایدرگے کہ اضر یگ انا 5 هل ا ےن نومامہشیلخ یش ےس ارروا ناارود ےک فس یئاروارود ےک ہنس یا ....: کا اضر

 0: ا کم ون ناا یی لام فا یونس ی جب کوا اھتاچہھک ئل ےک ےن رک ےک کر قم جایا یماوکم یون ما

 دات نا م یی

 ھل اتا سا ۳1 ]شوی رم اک اضر یه لو کس تل ہنی وطاف تقوی :تروم ایگ 1 اتر

 ترم ی کری لول ؟ نا پچ ازم تسکین س نم ای

 ب اج آل تعاطاو رئاد ےرامہ ریلی گول تب ا یئاپ تافد ےن پیکار فیگایب روا یک

 کوا لا یش قد مز کی اب رقنا و نر کوہ ہناور ے ںیوطنومام ہضیلخد حب ےک سا .....:..مش ام اک وان

 اہ ے۰ نا ارقے یکی رادرتشر ین لو ایع نم نامسرواایدرکل زم ںیم چپ یگ اطع یر الامر یکر دانا ج

 ہہ رق ےک یب رکن ایی مہ رح کای یک راس رک ور سر قاطع یزدان« کنار

 ےس ی اورم اط پس 1 نی دام اسکر روا اس پکس قیام تم براھ اود عا ےک لا بنادر روتر تس اجر

 ارغب میری وتر دنیای ۶ج وکفرط یکادقب دعب ےک مند آ ھی آل ناور بن ےس تر یگنووا زہ لاتا ناو

 ماض تے رے مکر الار ےک روا قید رانکےس ہلجدوج یش لک یاش ےنپارکل گنے قاصر یکم یت سس ف اصررک یک
 ۷ E لحد یک

 (۴۴۳)٣دلجر شا نیا لاک )ےک جامہ رفع ۵

 فس ہر لہر ایا لاک کرا )یت یکے ار کاک ضعفا م یش یورو اےس اضر یک اک کب یب کز یا نوای...

 )ے ای فالخو لفشڑادود کی دزنے ميتوان قید کس رز ںوروگاوگاضر ی نوا فیلف کت

 2 ی راما اک ر



 لوارصح مرا دلج ۳ نورلننب راج
 ترم ی تر تو و :تزاجا ل تر

 زا رد ایکس تع ےن رہاط ءاگں و ہر ورضوکس اوہ انت ھیج یک طرف شیخ ےسرہاط بت وما کیا ا نوما فیکس ا
 روان ور سیم مار 9 7 وقت تسا خرد ےن لو مشی 2م ور رکن کس لو گه اس لب تفالغ
 بس حر ےل ا ترس رکت مکن ار مادر اس لا ۵ ی مک کر ایل نام
 ل اوت یر ادریتاب رف تع اطا

 نصرت ی وہ ج ںی لی مر اقتم نایمرد ےک ہھونہ روا ہم اساونج سیریل ےس تاعقاو نا......: تف 07 وم
 یش کش هکر فو طل غدد سلب 4 ام نسل کالا ےک شاد ارم نم لرد یئدج
 رویان نر یک یار کہ اکسل رک خم هدایت لس اب کارگری سما یدک ک
 روا ےگ آم اک یی ہقاو سا ےک ہبلحتونہ یہ ور مار اد ید کیا گوہیئاڑل ناچ ید نم کاپ دکل ست ورق
 روا لس رک لجن رو اپ کس اعم نسب تب اطخ نبرمع نی دصادب ےک ہعاو سا ےس ےئل کر فرز کس ساسان
 ایدہ رفواسضو دت اچ يا ناو و ی اخ ےس یکی یا یل کرار کس یخ

 2 0 ٣ے ںوہنا یک لس اپ درکغ و شم ملنی ںویدزادوجوم ںیم یم ےن یلادہ نت بیلی یارک مر نویرزا
 ساپ ےک سا نب دیسرادرس نپا کوہ نانی ب ےس لس شاد زا ترکیب کشک ناموس ارکیده فور ما
 کسی یک کت شادرب یاق اےک اروا ےگ

 نص کتا ےک کردہ تیاہتردااید م اکے وم کے د ی ی ران اے سا ںیم... تواب فالف ےک ن ا
 زا تارے سا نل شرک اکسید داپ کا اج ےک یہ ران ناولخ نب یہ مرا ھکت سلنق ےن نس نی یف انار اچ ےس
 لے ری آر کاج یل زاتس یکزیتد تدش یئاا ے پاتر ما یقه اد اپ تشکر کد

 یاہو رکی یا رواہ تا اما الت مادی ےک ب2 بقا اتا روا ای د لاک ترش ویا راس یک اروا
 اهر بطخ امان نوم شل رگ علوم سکس ازاد رک اب نسب اکن انا

 اص نج نس نب اوہ رضاح سی تنفالخرا دریا < فو کیان سراب نوا ضلف بجا... : شب ی وبرزا
 ن کب اج ےن نوما ہقیلغ ایک تم دق کے اچ ےرام ےک تیب لٹئاروا ںویئاھب ےپاروا کت یاکش کدام وق یکی اروا یک ا ےس اد
 پآآے ںوو نانی اھت اکیلا ےن سور یمروا ےن یم نیم وما ما ہیکل رگ خا قنات چوت فرط یک ا نویس ےس
 فاعم ںیم اطخ یکن ارگن کیم ےن نوسامہضیلخ ینیکن یم کت فالخ یکپ آروااھتا درک E آر کالج وکی اخ م کلم ضو ےک
 دن روگ ک لکو موا اروا ب ورک

 توک کد اومروادار خب لرم روا قرش وړم جوک یک کر ماطر حب ےک یک قا ع ےن نوا فیلخ... ور نشد اب ین کن وما
feشا رسب تسد ےس م اطا و درروا ید تاج ا یکے یب ےسا ےنضیلغ اوہ رضاخ سم تمدخ یکن ومامہفیلخ نی نجرہاطدحب ےک ندوجب یک  

 ےس م ینا ییا ںی ب اج ےن ناوم غلط ںیم اعمےچ ببساکےن ور ےک پآےھکر یھ شیم ںی یکن یوم ارم یلاعت فلا یگ
 ۔ے انے شیک ر واک ےہ لمار تعالی ٗںراناپچپ ےہ تا انک کڈاکس ٛجںوہاپ دور

 (۷]ف٣'دلجرخا نیا لاک ر )ےک وارتا...

 ےہ رت وت ےناچس ےک ءاجوگرب ۴۸۹٢ص الج نشی یا یب دی ددوج وم اپ ےراوج 9



 ج لا مراچچ رلج ٢۳١ نولق ن باًتراج
 هی اس مطب نت تقوا جا کس رکش ور حب شعر ورم شورا... اکرہاط ۱
 اکے نر ےک ہفیلخر گا کک دوا اتب لاحاکے نر ےک اروا ےناچ ںاہیب ےک با تفالخ ت ادداای اج وکن وراب نجی ڑی یکن یسک رک
 تسر( مدا )ںی ںیم یئاپنت ا ند ےک ا اک ورکكاطعوکن یجب رم یب سارا اردک ال کیا ںیہ ںیم ےل دب ےک ا ںی وتوو را مولع یس
 ۔ایک س کی

 رہن ویں یھ کی الف ناش سم یوو کرم اط لک دہ نارق پ اب ا ےس رم ی پ آن ریا: اہک
 ےن نوما و آش فک هشتاد رگ تراک لار رله بکس نوا شیفت ک
 یر رد ناب کرت یکے س لوھ گا رادر ید ےڑپ کہقوسضآےریم ےس سج ےھت ےگ آل ایخ یی اپ یم لو رم تقو سئااہکگ
 لا ھی اہک ن نومامہفیلخ ؟ے ایک اعفاوکزار ےک پی گنے ن ںیم العب! لاق یریم ایر کش گچ ھتااکں ا ےن( مداخ) نی: ںیکیخ
 بر کل یو اسرع آرا یک روا یک ریت لاک ایکایکے رہاط یا یک ا لیک ت ایگ آل ایخ کن شارجعیاھب ےپا تو

 اڑ ور ںروا کوہ تربیت ےس ساوہ فالخےک تفیالخ ناشوجاتچ ان

 نگر یش ے ںیہن یری ب اکا ی آے دلا یا ن دعا سران داد تر اف نس نا ۰. پد اط
 ےب کوک اوہ یارک سا ےن نوصام ہضیلخ اوہ ضاح یش تمر یکن ومامہفیلخ تقو یاد لا نج ہما ءوداوکنیچرود ےس ںومھگآی گز یلغ یجب وہ
 ےن نشیسؤملاریماہکنویکے اتب اچ انوہ دات تفتاکن اسارخیک یکرزکس یم شیئوٹن ا یب ؟ ہم تار یر اہکے ن سیا ےل یکم ولعم بب اکے وہ ر ضام تنو
 ےۓاجڑپ لی لاوز رحم ناسا رخ ت یح الوروا ر درکرنلب رھپ توافب میک ایکو ہہناہاہکے ب لات تادورواس یکتا

 اہے سا یم نیم نیر ہاط ایک ؟ے لی اگه یو اسار که اجسام لب شش کراتایگذس نوع فبلغ
 رک سرد لو ۳ اموات پ تداخب دلی اتر لسور کپ کاک

 یکک کن اسارخ ےس ناولع کک فرش کین اممۓ اقا رکے ےس ادب رکاوبوکرہاط ےن نومامہفیلخ :ناسارخ روگ تیثحرہاط
 ہریقی زروااپراربشییم کیلا ابی رقت کوہ فورم ی درفس ناماسروا کشا یم نارییم کیا ر کل گلے ادب ند یارہاط یگد ےد تا یکرڈوگ

 روس ناسا دارد ال لو تسا هنس نوم ہفیلخ تقو ےک کاور گو مناور فرط کن اما دادفب سمرخ ےک وي
 نب ناھا اع دا چہ نپا ےنرہاطر گمان بحان اکپ اب ےپا ش لپ تقو لاو یدک نو درب یی ےک سا سی ہم زن ہک یک اروا
 -ایگالچ فرط کن اسارت ماہ حق یک ذر اط لاعاد گہقر ےن رک نج ےس تیبش نجرمھف یک اپ ےک بعص نک مت اربا

 شمر پاشین ےن وطملا نا لادبکیرکے ایکن ایج ہہ بس اکے نی ناسارخ روکے کر ہاط ےن نشر نم نیب. ..:ہجو یک سود یکے نو
 کے س ای لار نی رک فست زا لک ناسا نسخ ےئل ےک ےن کک لج ےس ںی رد عوف اش ی
 ال دب گن اکن اسارخل ا ےن نوصامہضیلخ ینہ ادیبپ یت یصوصت یاو کن اے ل کہ نر وا یگ ہوم ت فالف ےک یم کن وم الف ںیم کی
 در لب گوی هوا لپ ناسا اجتناب رخداد

 یک ںی اعد ےل ےک فیل ذناوہارٹھک ےچدبطخ ین انچ یا ا س نامو یک ا اوہ کت لام یکدنیس تفالخد حب ےک لا ....:تافو 7 اط
 مچ اکر اولی وکلا یلا نب جا ےن نومامہطیلخای درک عش ےس تاو اوکوم ا ہفیلخ ےن ںی ون ار تار رند کت اصلی
 رہا یب ند کلا ےک سا کی آ ںی یک تہ ولیکی کاور یک لاخ یہا نہا یھبا5 آےل کاپ ےس ریما ارواج بات ےس نک اض ےک ی
 *-انرخاو همدق یذلا هللا دمحلااہک کن رغب ےس نوما غلف ی جیک وم یک
 ( دوگنا )ادرک وم ںی دایکم دق ےس ےک یکے رکشاکڈنا 0



 لداص ۔.۔مراچالج ler نورلغ ارا

 سنو یک ار صناو ماننا ےک ںوم اکے ک یس اپ کس اولا انریکه قمر کس ساکن ار رباط نر

 دار فرض کس ارواملاشیانتسعاکس رک نر | تواب اہ کرم ءاددام ےندلاخ یلانمب رھا انچا یورک ار

 ری یا اروا ایگر زن ید لاخ ینا مت ناسا که کی ترتیب لم تقالخر اب رورک دا پا وید

 معرق 1 الا یبا نج تا ایکنب توا مل یم نام رکےن بحصم نب نان نب نی حب ےک لای دارد

E 

 و ور جج ذا منیب یب گ ییہ نر ںیم

 ےرواای دانہ وکرم اط نب ادھر وک اک رنج ا مم ہم ںیہ ےگ

 ` -کوزع قلاسک ضرر هوا نا مافی

 اک تیس باد ناپ سما ےک ادب ےنپاطخ کیا تر فی وکرہاط بج فک :طخ مان ےک جیٹاکرہاط
 نار عزا قران فایل وصل بانک قے موا )2 سی یر لوصاےک ےنالچ کروا تلخ

 وار اہ دوخ موس قم شوی هوا یو رپ فر طور اچ شین کہ رم مک بش نہر رک

 کے دن مار طر ش کت عاطا شاپ ےک تبش نج رنو رم اعضا الطا یک اوکن وم امہفیلخ ... الا رڈیرھت

 معنا لو صاف کنید تی نو اف اگں وہ ںی اعیاد رک ارگ طاهر دما

 ون س یار و سیر ضاح شا فرود اکشن ات کت د ترو یر یم وک ےس ق یک

 ۔ےا ایکڑ تم

 اے رم اے اے را ؟ےاتع داب ےس ںوئاطخ یک 0 نوماہفیغ ...:باوجاک ضیا

 یکے یھب ےس ریما ہوں ور تاک روا تک و و ر یم ےن ریش ذکر و تا اراپ اپ اولا

 یا انس ی اھب مک وھچپ ےن اوج ےک ںونھشہ ورم ی ھت

 لک کتان لش ہٹ یکے رھ ےس یک اتش نا کے یہ کب وغ کل اعلام تير الت کام مه
 ی ریس اظ یکم یئاربارگڈ ت ت عیب کریم کا یی ب کاری قدر وکتور دسر

 یر تہ یہ وقت ےک ںوگول نار ہیلاع تلود نجم ملا یماایکس مے ر غ نب نھ... :یرافرک لر

 ۷ ات را و ی اہک نت نوصام فیل ےس 1 7کر یہا وو وک کپ ہا تود لا ن وکار اوہ ںی پورا

 E O ET مپ ین سنا ویر یخ یک اهم یا تراک ورک زور
 تا و لوک زاورو ےک ہعلقےن ره شوی اون چیلر رو ا نکا دہی تساند ککے رکی

 نا ہوا ادب ےک کب دوا رضا یہ اپ کرک ںیم یک قا مم تفالخر اب ردوک ا ےن رہاط نب دللادبع ای آالچ اپ ےک

 ۔یگت اقال ےس تادد نیلا دن ار اروا وہاب نکہ یک اپ اینو اد خب شوی الاردا ایگ آیی یاو قرم اط ہیر بکر حب ےک ہعق اوا ا۔ایدرکرام لپ

 نم اسمش ی فس بس شلیک نا فرح ارم بادی مت اربا: اھ ہا

 ے نگ وہ سشویور شیدادفب فار طا کول تفو ےک رم آی کن ومامہضیلخ اھت یھب ن اش نج کا ابا عن وقت بگیرم

 نت داغی رشد سد تا ےک ںاویھتاسدنچ یہا ریو ہشکئاع نیاکی ٹا ںیہ ےن لومو اہ اینپ بیرت ےک ارغب تب نبات رپ

 رها وت ےک ناے ی ید را روال ر کرا 4 شان. سال دیر رو ایل



 واضح. ۔راچ رلج ۳۳ نور ار

 تا نون سم لس نرو یک و ھم ٹھچپ ےس ںوگولےرسود ےن نوملامہفیلخر کن ...:

 ناروا ای یم لیٹرکوہ راوسووخو دین انچ ینگ ترقی ت وم اہ فیل ایک روح کے اج گا 1 مو و 2 4
 اد درک روا اجزا نا بیر ےک ا یری دی لاپ اتق اع نیاےک رک اں ول

 وپ یک کاتا راج ھتا ےک ںوتروگے الکل رزق رک ترکی من مارا یا... نمیام
 کس ارو یکم کی ماریا ؟وم راج ںاہکں ع تو یار کای ايک اید کا یز تے لاھڈ لاپ انچ کر تیر
 راپددرکھ دناب ےس ریز ےن بش اون ےن ساپ ےکر وش لاوقوکے سر کرافرگ ایکو م یوق غ ےس لا رنا سپ ید رک اے ها
 کے اہ ےک ٹچ سرا رد ںی تلاحروا ت . وام ےس یار کسا رادوا م تم ضیا 7 ںیہ تشالعت

 نومامہفیلخ تقو سااوہدناور تن ےک تمام لک یب نا رو سر عب ندا اد کری ل یارک کد لاخلا نب تا دعب ےک نایک
 ر یکی اپ ر یک اے شاف یک یا کنار کارکنان مای ایدرکاپر یگشک اےس شئافس یکن ےن

 لاو نو نا ناجا تاگ ایر رگ تو ستار که نرم حی اما کم را روا مس
 وز عسل یا و اکہ ی اق تسرف کنم ی م تغرد تقبل م ےس

 لر مح ےب یکت رذعم ےس مالکی تروا موت مالک یس ےس می اہیں الدوا وسا ییا
 تیتر 7

 کسب لک ہی سن یم رگ یر... تو کی ردنکساروا یئرس نم للادبع
 برد پد فا سلنا لو ین ایت وہ فرغ ےس تع اطا یک یلقرواای درک نلب تواضع معین سادعب ہصرکو ان نشاج اک ادشنادیبع

 گایا ےن یا تیری ردنا پوری بحت درک الج باج یک لامم یر شمس ہبط فرار طا ےن ماشہ نب مگیغیلغوکس جار رک؟ ںیم
 ۱ ۱ ۔ایلانب رک 0 --ص - کس کوک کس نکس ںیم تلف

 کسب تبیان هم کج ے تیغ ہر ھنر اط نہ ہٹا دک کاتدا ہدیہ :لم کر اط نب شارب

 اف کر ۲کیا ایک یک باقم رک کے رس یرم ناب داند لر اسکی جا کب ےک رھ رواسب فرط
 نت لاپ انچ ج دمے باج کرو دپ راے یر نہ نزدیک روا یک کد ہتسارےس یب تاہم اط نب نیابت کات اوہ ںیہ

 یک روا ےرصاح لوط ےن یکرس نادر اکرخ آ یلرکو صایم اک ئا ےہ الط نک دنا بع ایکو نی کانپ رکاچ تر صدور توت تستی رم
 ۔ے میاد یئوہ عر ںیم نقل فروا یک 9 بلطناارک آلت ترش

 رای راک ا ےس ےک یو کرم کو درک ا ےہ اط ہرا بدع کس لا :۳ر تی دنا ۱

 شور یک کک مورک کر وھچیردنکسا ہک ایکروظنمم طر شا ےنرہاط نجد یدرکل یڈ تساوخرد یکن امارکن یخ کرم آی ک لا ےن ںوگول نا
 رم یو روا ایل یر ها شر 2 ودر اش رد اتم ارش اا ےن لوول ناچ انچ ںیہ اہ لج وہ لت ےس ہیردنکساوج
 ر ےک ناوک ا ےن سارفیکک ت اہ ںیہ ر لعب اتو فرصت سا یدک آں ضبت ےک ںوناملسو رم زیب ےس ہنام ز کا ے انب

 درب بلا و مرا ۱ ےے راہ لج یان الاو ٠١ نرل نا نب ںیم مع لو

 سلب ضرب سس برکت ۵ هر ری دکور نا تھم اپ ے راہ.

 ی ور سا داد ےس اے ایک لے یکایک کی گندا شیپ نیم ات نما ےن یر نی ایر یار اب رپ ٣ ھن انہی

 ۰ ایک کروا ےک ی ٹن اج یک بہ ےئاج ید ئل سا



 لدارصج مرا رلج ۔ ۳۳ نورلغ نہار اج

 ۔ایل اک ےہ

 ےۓ نومام ہفیلخت قو سا کا قرب کت واخبو تفرد آوا دخ نوما فبلغ ںیم و۶٢٣ تو ی E ا یک ں ورنروگ

 نج اپ نشان بن ندا حب برود سکه رم اچ کشم ۃراکں ورنروگ امالا

 نسناھق لی مقر لولایی رایان ادم ون س نرمال اپ شرم درب روایات رنوگوکیدزا سلا نب دیساکل سم کب لاط یل نی یل
 نیکی رباط انچ کدے د کرنا یک کس مو نشر سےک دادقب رکاواج ےس ہقروکل نا ےن نومامہضیلخر گم تایکر ررمنوگاکں ای وکل ا ےن یلہکن
 سست اسانس نم نادر ارش کباب اگشاریکخب نام قر
 نا ار ید تست را کن  ں 2 “7 اولا رخ کس اروا

 ری ےک سا کت کج تم فو یر یرم رد ای درکور بیت اظ کت اب ایا ون ہنی
 اتش تفت راد الا قادر اذن درک طریق اد نوش یونی« لات گن کنسرو ی نداد ايگررترتا

 زر کد انار گلو انس نماییم انب نیا ان سا سم زامبی دعا ےک یارک
 دزم شی مو وکی یدولجدی زب نب ینا دے د مما ے اج رپ گنج ےس تیش نی ھنےک رک ا کا یر یاس

 ادرک اش سی رکی یکی رب ددا ماھ لاج دہرا تافاضعروا ایکن روت نداد کس گلو" شوی هل دعب ےک یار

 هراس برس شن دیس لس یا روم نود رو لیدر« نامش یم ۱
 راس ناف اقا ناتو کے ل ی ایک ت ام ےک مک وہاب

 سام اب فدا ايد رکن اپ آرد مر آ اتش, زا رز کے رص نب یم میا یدک ل الپ ےس یر
 لاج ںو ناب کادر ناف ٹیل نم یارب اذہلاولر کر یق ےن کیس اب وکس ایک رتو لا ادیج نب ما ےس فرط پا ےن

 یا کش عوف ا ےن نراق نہر اب اما روس ےک سار یگاروااوہ اقا شوی هک تن مدان نرم

 یلاھڑج رب رنروگےک لم سنا نج دیس لس نر نوين ب ها رنو اتم ا درد لر 7

 ید یر لو اش جج ۵ ےن نومامہفیلخوکس سر وات برک ناھا ہذا و لمم یا پ لاہج ےن سش 'ےا موو نا رز یورک

 ںیم لام سان اکیس ےس ےس دادا ےک کج ےک رک ش عوف کڑب کیار کا اب قوم ےہ سا ںی ئوہ ںایئا لب لے نا ارا

SNS:رز ایگ آم اک س لا نرس نارود ےک ہ کہ مو رشا ےس توش تیا ایک لس داغ  
 ۔یئوہادپ یھب تے نوکر تک / ا تشنو ساکن وما

 یب رزرگ 0 من وطنم شین انچ اد مکن و یی رخ پا اپ روا یی دذا روگ کل کومو کی وطرب یم مور ٹیک جاو

 ۳۳ او شا لو ت افو ک ( ناتو )صفت نی یوم یم مایا ںی و

 لوبیا نود درس سد اجلاس هرس اسود ن رب یکتی ازعیتمولعی کو دس اص نب: بجاحرواابدرک رش

 1-2 اب یدین چپ مرود ےک جا ایک اب فرط کن ام کرک کت سش اد شب راک روا

 ےس کر ایشوہ روا یر ھت تی اہشروا یک اعڑب م یرت ب او داف سل اکباتان ای لو اس هک

 ایر ژاکت دیزل هر اد شرف کبابی پک اد ےک اپ کیااور کم ظن ا اک وی ت اف اطمدوا او :تس ا

 کتا ارم یمن بم" 07 ایگ کل کن برق بجایکب قاتل تلکس یایماکذ سدیم

 روا نود یک مکس هنر وہ ےڑیکک اھ رک را کی اےک ینا ڑپ ویک ب اب یے رکات ےک ںی ن اید کل

 تاب روا لوم

 ( ۹ص ر لیری ای اک خر ۲ )ںی ےک الا تاقاپ 0



 لواصح....مراچ رج ۳۵ نورظنما نر

 رے وورککیاےک نویس کب بے اقا ایچ ارب اے لو اد یر ت بت ت یاب واق ایک یا ییا فرصحتاسےک سا
 رز ایدڑ می آروفروا ارگ مر کوہ مت دل ناو کوک ات کیا ےک پرا کریک فرط ں وراپ کد ت
 اوم م دص تے ےک سااوکن امام

 ر موخی ااغ ےس فرط یک اع تیار اط نب ان ایا وی اسارت اط نب ادب شرس کا
 ت لا نام حرا چاق فوم یا ید کر. کاج شی متر نشر ارت
 رجاط نب و اور ار وفرکا نب رنروگاکن اسارشوکرہاط نجدشئادبعرکن یر جنر ےن نومامہضیلخ اھت ای درکودلب سیم ںوک کک روپ اظیخ
 ےس رباط نج ادنی انچ ایددن باوج + یک ےک مولع تازا و ی اج ےک رو - باشی تس ریل اش اواخر ناور حس رود
 نر جو نو والد رک وز ا

 ِ اماظتا ےن نوماہفیلخایدرکناب تاب می الخےک دی ت فال یم نیب ےن اتر وج ش ےس ما مہک نین رھا, جیک ا وال
 نار اک ماش زا کلا پا شد واک رش رپ نی زار وار جم
 هرات باب یتا ےن مت وب سارق تستر معاد اد لا اپ وک کیا 72۰9 70
 روا مد وخ مع اجا روو انچ یورک لوم ری ا م یک کاپ ےس پ ورک یب ےک یھب روا سی ایک رمت روک رضوی شا
 رواایکوہ تڑاسضددنتف ںیم ںوڈد یہےڑڈوھتی رر ل لائے بناج پاپ ںوقالعے کر ےک اک ںی دردی وا وا نا تیس ڈک تقام

 اکو ق نامان

 کس اپ نی ناس ےن ہفیلخ لس مقدم نا کیر یاد دردناک حالم تفاللاراو هسدواد نشو لول
 شیو روا نت تل واسه نا ۵ یاخ فرو م تفاخر ردوا اب دلا ےن نوممام ہفیلخ ںیم چاپ دانم روا اکیس

 ےن نس وت ار ںی ارج رجب نا: کس یا آے اا گج ےس دک مرم اط اےک اپا
 ہوالع ےک یا روا اک ورک ںی تعم ےس نوم اہ ہفیلخ وت تقو لا لی د باوج ےن فلو وا اہکوکغ رک سج ےس نومامہشیلخروا درک ورش

 ا زنا ایک رک پی نادعب تافاضم )خر کف ادوبارواایلرکروظشمرکن اج تک ا ےنرہاطءاگں ود ننھی اس اکیس م نیتی
 ھشرروا ںویھاس ےنپا فلو وہا خان اب کس 7 اروا ایک یوکے ےدارا ےک ےر ماقم ےن نلومامہفیلخکک کں ہی اہ راج دیت رک ےس

 ابا تر و یایتتاروا یک رفتم عت وف فالخ ےن نوسا ہغیلخ ایکو شاور تفالخراب رد دتا ےک و ششوجواب ےک ےن رک نکس لوراد
 الاب ناب

 نلارود یساای دانہ رنروگاکن این ابرز ردا ن ابنا م ام نم اک ( نگر نروگم) ییزارلاوبا یی نم یبا
 لب یقارع ےن نومامفیلخ کے دیا سا یک س اوترو یکے رک( م پ اردو کیا شاة لک ےک ا یک وجب توانب س تلا
 رس کن ا ےن عاوصاہیلخای درکراکپاےس ےنیسد جارخ ےن لو لا بت ون لوقتساوشرد یکن اہک ورک کار غاک ارت لاا تنو ےک میت
 ۳ را مک م ی روا ورکر توک و او هنر ارش آوا وب نی روده یخ انچ ایکررمقموک تک ب فکر وا ماشہ نہ یکے ےک لوک
 لس سنوات اسارت

 لنااب آر صمےس یت زد رک ر نوما یخی کلاغ منش رای رعت ےس ییا یان یف دری یی ازل
 ۳9 ۷ای درکرداص شاک أن نومام ہفیلخروااید رک یاس ےک نومام فیل ےک رکن ورک لو یوم مت ولب یب ےتآ
 میسر بیاد کاش نت صاروا تیک رک ہا کرد یا یکی روا یادم یاران ےس ماش میکند
 رایقرکوک ا ےن فی ردااکسوہہش بایساکل یم ارگ رکودادااکےناج ےلچ اپ ےک کب اب ےک کی وک یت رکن خیس ماش نمد



 اکو رسوا یھب وک یو نی رس وار تا ےک زاد

 رلج تب تس رب کل کیی سب یر هاب کم ۱

 نم شیک بھت ل سعد ای های سر /9 تر" تب اطفاراد ےک گراف
 ۳۳ زنا

 رج نت لاری د ملات کچ 7 “ص0 :ئاوص
 اب اک شرط نر لا شوت کیک ےن )یک یب طاس کو راپ ودواء اشو بلور یا

 یش نس یتا ایک رنو مور تے ےہ ی e ل

 بوس یر ل ول رھ نر یکن ادیب داج کا ھتایکی کود ےن سا اھت ےس لیٹ ںویھتاسےک لب ن اوا یدک التناوب یاب

 7 اس یا اسب شویی اھت ل اح اکدنئاقح یڑگہ ل0 ہقرفیم ںیہ ےک یا داخ کک مروا ںیہ ےک قابو تاو ےک ناری واچ

 1للہ وبا ںیم وہ ںایتا تلی انچ ایکن یش سم کمک پی ںورڈاکراک اا ےس ڈیم ےس اا 1

 ایا لب نوا

 ےک داہج ھا ےک غ اص رک رکات ماتم مقوا دز اپ کس باطل بحصم نت مارا اعا ےن نوما غاغا مر

 اضر ٹن اپ ںیم تہ رکات نوم اہ غلف تو کد یک گز رو ۴یک ل چ دروا ناول: اوسوکس ای جت تر

 دعب ےک ا: گدا رک یک تولخ ( ںی یر ومت ےک این )ےہ میت اروا کیر تحلاض جل ےک جرازع یدونشوخ ےن نومامہطاخ ےن

 ارواریکاطمار یب ہارے ڈرا ایگ ےتارےک لم نومامہضیلخ هو مجرد هوم 72 ےن رپ

 ادارو ارش یکی اےک رک مے تقاطوکور قر افروااوہ لخاد ں سست

 کو ۱ زار هایم کل اپ رجم حا ات حرطی ۶ اچ ےس سا فیکر ایگ ایک خر ا ےک نا مع علی ہل کے نای اک ن روم

 لوک اهن ناتواں نسعد اچین اور ھت تا ےک ںوج و یز وھچی ڑوھٹفرطیکن انور طعٹوا فیروا بنا یک دس جاو اشا نو

 لم تمدخ یکن نیل لیپ ےس ورک وار ممد کاج لا شایع اکسل باس الا
 ۔ایگ واب تاچ یک شو رکو کاو ےس مورد ال ےس ناوم یال آی اہ ایبک ا سیر نیم ار اوہ اح

 ہدصیصمر وا ور ےک رکا ہعو بم ر وے اوج و یار طاروا لابی ا ت آپ ادحب ےک ےناج ںیئاو ےک نومام ہفیلغ ےن ںویموررب

 یا ےن مدر یاد کا ومی رپ کادر طے ےس درک سگ تالے ےک وہ ٹی تب ےس لاخ ےک دیصمو ںی ادرک

 بوک سا ضیا پس هک لادن تم لر فی د

 یاد کل تک ٹول ای اے کپ اقدام یا رو

 وہ جم رک سیم

 ایم کروا ی ات کیت تہ ید نا “ےن اھت تف لا مٹا نج گم فرط یر ست اھت یھیور مع ییا ے ںی نا ےگ

 ہم: لا وا ےس یئاچ گپ سم بلاقےرسوددعب نو یرصکب لات ورک هتک کف ما. سات را ایک چ تراک تاس ےک ی ر

 ( ۳ فک ہلیری نکال اک یر٣ )ےک ے موو ےس م اےک رز دوا رم



 لداص ماچ رط ۳ نیرلغنبا یر -

 یارک گو مس 17 ںورازپ ددا ناوک ورب ےس تہب ےک مدر ایک اع صح اڈب

 رگ کب اچ یک شے کرم ات نددد ںاہو اب آمو کروم یکیاو ید ےس د اکی یاووکع وف یبا ےن نومامہفیلخ انچ یل کا ناعم یکی ناتھ
 ( ںی کال تاعق ادب ۔اید

 روا ےاھڑب مد ےس ےدااےک دابچ فرط یکم ہد الب ےس ناوم فیلغ ےس تاک ناور واک یھب کلید سیمی اب دعب ےک لا

 E رغب ےن مر روک ل ئو ایگ یاو رک وچ ے رع ایک یر ب ےک ے ر اکے ندد ڈیٹ نت اینرکدرصاحمرکغ ولت

 ک ےن لکنروا یکن یا ےن ہواول یک رکن لاو هک کج یک یر می کیا ےن اوت قل رف ی اکی یلغ
 مورد مت رس ویا اھت م نیر ولس وزو نا نوما فیلخروا ایکو اروا نت لو لای وا کیک تو یک ساوخرد یک
 یا اهانت جد 1ںیم رم لی کاوش ادطےن سن رنو اراک با اچ فرط

 نیس لو خفن ےک ے وہم ل یھت واھکر و زاورد ییا ییا باپ

 هل ات ویا شا مرا نواب نم
 قار ںی لاح یک ایگ اتھڑب نم ند نوری اوم داب رک گپ ٭ نوربب رض *نومامہضیلخ یو ایڈ :تافو یکن ومام

 ۔ےاک ۵ رب یر وہ ےک تالف ےک لا قا اوہ لات ااکل رک پل وطر طب اتہرواایکالچ

 یک ۳ دعب ےک ےنرم ےک نومامہفیلخد مم انروا یو کا تیک مش اب کی ار لوک... : تفالخ لا هوش
 ےن پچ ےس پو یخ پشتی گچ خب وری قاب کل رکت سی یکٹ الخ
 رو تقویم خاور خر یا یک جی تام ےک وخ ےک و ہرا ن س ع واوا ںیم تاخر رووا وما نی اع
 لب لو شی اچ ا کونروااب الجواب ۓ الھٹا ےک لال رکھ تب بسا ناسا اد ےد ما ےن رکن اورامسم

 ار کام لک اد شک بش ا اثر یو چاقی اما تین .0
 ما طم لی ری او یخ نفس ماند مس نایک کلمات ین پس( م)
 یک نسل لپ ےن وہ نو اھت اعڑب تہب ۂکں تا مم اروا ریہ رک واک تف س یک یاو ےنرہاط نجد دہر یماروا یسایط نا يا نر من یا شات سا

 ہو ترس 5 لب ا سو

 7 نا و بت محو وب اما تے TEE 2 کک

 ہلا ڑا ےن سا ابد ےن لی یک یکم ی دچ تله ندبه لاو کسر ملا مدل ےس ےس

 دار رشد ناف لاک راتب ی وکلا ک ا و یا E سا

 ار یا ا ےن 2 ا
 تاچ تس یاو ر و تل ںی تالت سه کا رب ناف ها ایڈروا تسود م م اع مک کہ اوچا د اھ کل الجوواج ےڑب تہب فخر یم سابع ناطق, رقم
 ( ۲۳ و یل اور لج تر یفولا تا و۲۰۸ رک تاقا ر اتوا عرف راک تر احزا سک ) یوم ارپ یروم ٥ے ون کفر لک ی اوفا ت یار کد

 تم نیم...
 ۰ ےہ ہلصافاکن د کیا نایمرد ےک ومر روا نود ب

 ( ٣۲۸ ےک لج نا نیا نر اج )روا(۲۹ ےن د رنمرپ غلا رقعا )روا( غنج بعز لا ورم )ںیہ رہھک[د جل ےک تادیصختآس یم ےراپ ےک تفالخت دم یس ا 9
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 ار دجاع ہو ےس ترک ہر لی روس یورو رب نت نب ناد یاعلا نب ب مات ت :عورخاکم عاق ن بھ
 پآ کی درکالپ لایخیب م لر ےک نا ےن اے ر اپ مک آس م ےک انااا ترن ایش کیا ناسارخ ےھت شکریہ کروا
 یم
 رکے تلاع کات رم کا ےل کے ھم کپ آے بيغ کرک رک اوو ےت آے نر مک ےس ںاسارخک ولوجروا' ںیم تصاما نت

 نوور لدی لس لا سه ناو هتک نا یاسر تراک یکن یدقنمےک نام ناسارخ جر

 اا ما رھپ ںونب ےڑوھتا راج الم ےس پ اوا ونسردوا ںوریمادوا اد بیت یکے رک یب ےک کل درد سیب رگ ر شور

 دار گیج اگل ےت دت وج حرط یک ویش یک ئ ل ۲اضز کنی ها کو ار کس رکت وام اق نج ھم ےن ناطیش

 1 لا دارت ںیم ناتا فار طا ےن انچ یک فرط کتک هر نافی سان شر الامر روم ا ےک نامسارخ ںیہ ےئ رک
 ےس اےک یس وردک سان ےس کی ان کا ۳ ام ناب تل نا یمابتنتراکرخ تڈ ینا ی تسل مات نہ لت

 راد نو لو خیر رپ ےن رہاط نہ ہنلارپگر وا ساپ ےک رہاط نک وادب عےک کر فر رک انچ و

 سس ںی ںیم رار یک بش یک اس یا کا تایپ ےن وم تارو گا لاسر ورکوی ینگ یکم داغ یئادورسےن فار چم تصرخ

 و هرکی وری وا ےک کا ۳

 سم و وب تراس سنا مات حرم سن پت کالا ماو

 ے8 سا م فیاض مو وم رص کوم اک ےک نا یش کیا یئان قاحساردارادرس اکن ا ناک نہ گس ےس رکن ارم تاب دو تاپصتق

 ےک طز روا ایک مرک ن شام یا ےس ام۔او ےن یک چ انچ یافت لوس کور رجایی تر آل یکدم
 دعب ےک لا ے دای: راغب تف رک واتر لر افر یا مالا ںی سنت كا لک ی ی نا ام
 بس ےک بسروا یک ساوخرد یکن لا لی چیک :ام لاس یمارکروبجم ےن“ طز” اب ر فورم لی ںوئر آکر مو تاسےک طز کیم تام
 ہوکر یک ےس تر ومو تن ةی یس اوکب س نا فی ےن وہ ضاح ےھت وج کہ رازج راب ںیم نج ھت راز ارب ور نس لشدادحنوج تیمحسں وہ روا رو

 یک کوما یش کیا ئل ےک ےب ںیہ عم ٴہقیلخ اوہ لماو سیا فر وکی روش اح مو ےک ار کر اوس ںویتشکےھج ےت س کج نادیہ
 ۔ایب سن دنز ےس شی نا یھکک یا چانچارام نوٹ نار کپ ںوم ےن لویمورایدرکن وا الج فرط یک وز نیک یا دحب ےک نھ ددااب آبناج

 دسر شاتر سم برایم ےک رک ey را

 ت لک غ و 3 اڑوو لی ںیم ںو اگ م روارازاپ رکوہاوسرپ ںوڑوھکک لی اھتاید بققلاک خار فی کو ور گیا ےن رش اپ رفروا

 بل ان لے یی تر٣ فیس نام افت ےتاجاھکشم یر اڑ کلا

 فیض یک شهلا رس سر و جے ماما نمایی

 با نیس میخ اچ ۔ںیلوہ بارخروار رسم مراد یکءانرشروا ںیلیسن پیک یوکل یز کا ت انا یر
 ترک ا مر مت مه یر رم کل ست واچ اڈای گران ای

 ایگ اپ رارقتصوگھ ارادی وگول ن ارعا ےس نام نیا ےک ےن راس امت

 “نبدیعس نج رلیپ ےل ےک یل کرم یکن ا ےن کا عن یل قی
 ۔ایررتم ںیم یوم سی

 (اعیفصهرلج یر )یکے لقرب



 ۳۹ نورظندتراج

 اتر یئاورب ات من ای ےک لات کمک دم کر کلی زج ی :لاوزاک اورم
 وں اورم نہ لے م ت یکم اتمر ج یک ے یقاوت اھت تیل ماکاکی ٹجرواارک اھل ولنخ ےس یا یئاقمرج یم یحٹفاصرمر فیکس ا گیت
 ناما اک رام اروا لا استہھ وہ تسرد تام یک ا ےسرفہ اگے ماشنا تیس اردا یدک انہی کیر ہک رک سچ یں ا
 تماس لی یکم سیم ماکرہ ےئگوہ تو تہب تارا ےک ناورم نم لن اوہ نیشن نقی ٹن دعب ےس عجب ایر کش

 توپ تقوا سم لاد یے فیکس لایخ یا ؟تساایکن رضا یک نایک ان کنار
 ا : 0 بانرات کوالی کر ا ےک چود ےس داب لش اہ ل یو یک

 ۰ لا سا وک ادب ےک یل باض ویک کتک ایم یخ شش فیس ساوکم صا رکس ول 2
 تک سير توی لب هک ںوڈوجیرھچپاب درک رموکت ایزلا نج کنملادب نج یم ال نا
 ۔ایدرگن گو الج اچ

 درک چاک پن جب « نایاب کیدا تاھا ےک روبات لا ٹ۳ تالاعےک فرخ کی اب ...:ایٹ تک یاب
 لد ساک یاو س سیم تو لا ی دز قم تفرش رها یار ےک ا گن ایج

 فا راس نایمو ےھت نامردےک * ناشاہ رذ و لرراوج تستی داود الات تب وا

 مک فخ ےک ھما چای ما او سیب نیا نم تف تق یف بج موا کب ا ۳
 سایر دام ورق لےے رذےک ادقم کیف برج تل قیر زاگرس ناو ےس کرک رنک ورا
 ارام نوت لو افسر ےک یگرخ کباب نارود

 تہبکروا ایلن یب ےس نا ےھت ےن ےل رک ولوو کیو ی ی ٠تی لی یک ہا ۳
 ا دف لب تفت هک مپ آلو یر اسکات یارک فر وس تہ روا درک ل وکں ویمد ےہ
 وب ب یغذکں ویتاہےک یرخف کپ اب کج یتتتسککی کہ الا د

 نیس داد نا ےن ساوکس مج نیب ہعلقک یا ےک نایاب رذ آے ؛ یگ وہی رذ ےک تیل نب مح تسلق یکرسود ۰ : تسلگ ییرسود

 قرخن کیک اب دعب ےک دعقاد لا ےس اھت وت ےترکر اک اک ےنای نوک وج مارک یار نکاح تاب رات
 ےس ما 7اد تزمع یڑب یک وقف ےن فیل نب یقباطم ےک تراع یلارب امر گر کو ےس فرط یک قل ا یئان تمصعر اس ہپس کیا
 ۔الاڑ ال و ںویھت ےک سارواابد یک یم تسدخ یکم مم یلغےک رک زر گوکتصصکش یم تلفخ لام كتو ےک ت ادرک ارم

 اس دات ںیم ریما یک ان تم مولعمزار ےک ںوکنزوا ںوقالع ےک کک بے نمک مزی فبلغ :زار کب

 ۲ اور اورر کباب کج کاتب روگ اجر فک رد نیشْرواپ رکقوکت مکے ن مم ہیر عپ ےک

 ییڑوھچیڑوھک ل ےک ےنرکف اصو کام ےس ںورطخوکں وتسارروا ایکم اظ اکا یاسر دسر ل رکا چ۶س رازراکن اړیم ےن نیا

 م اقروا لترسرروا ےک تشک اگر کشی کس اےس لرا تار ندوجایکن یت ںوتسر یک سر ااا بدر( اق ں ایکو رود

 :یتالخا ےک کب بے یا نیا السا کیر کا برد ےت رکا ایپ کک اگ کش تارس ےک تظافب یک اماس یرور
 ۔ات ورکا اپ ےک کا عع وکو نا ےگ ود ےس کاروال یم ےراپ ےک تاناصتادواو ۹

 لءادصح

 بیوه ےک ےل ر ااغ دلج کر راجہ. ..٭9
 ےہ مرہ لام روا لتر را ےہ ےک ناچ یئاب دذ آپ۲۵ ۵ف دج نشٰڈیا پر عدی نورد اپ سر...



 قوم ےک ہلفاق ۳ اک دیر لک رح نیشپ ےن ںوسیماج یر یا اب نو يا رکن یی ےن
 ریکاب رکن قی کیل ابا ین ےن رکنا افب اناج ےگ سج لک رارھچپ ےک تیس لوییتاس ےنپا دعب ےک ےناج وہ ہناور ےک ہلفاقروا آک بش

 ےس ےانب ند سم ےس ے نیشآرواوہاھکل رک یھ اسب نے اے ے دارا کس سم و سي ناور فرط یک ن واقفا ک
 ۔یداربرال ٹچ رک ریسولاتیحب اساد لاگ بے تظاطں رہ اایگاپ نر فیل ڈرابکل گاہک

 ملی او ہلا یو جہد یھب اے ییا نب ات یز روک ر ھلو ےک دفا ایک کیل فاق کب ب نارد ا: کہ کک 1
 قا اایل ٹولاباب بابساد لام ہہ وج ےک رکن یت ےت ھتاس ےک لفاقوجوکں وم کش نا ےن ںویھتار ےک کباب ین وہ یئڑلیمانچ ایگ آتا

 پچر “رک یل ییا من دے د تاک یکی اے کب بای ایام ےس ر لای ہ یا یا مرش ںورالا پہ ےک ناما ںی ےس ار کیپ
 الرو رص ایر ت7

 1 میان رر شا او ماس کا اے را جاو شک مسا رکن
۱ 

 "یک RT ہت رک ر

 سرر ناشر فورم کک ار هتک ار نی مخا ے یے کیف اے کب اہ ہلکا نت یخ لا لا

 رکن ٹی طب پک توا ےن ںیہ کشا کب اب لم تار یم رب ن ا کپ اطر ےس رو ےک ارم ےس نیا ےنرم ںووبے یہ

 دور متر ںیہ روا آم اکر کش ااپ یی اکر کیک نیر قم اقبال نا 1

 2س اید اکے و ےک آے شوخ یکے ن رک رصاحماک کب اہ وکں درالاسد پس ےنپا ےن نیشأردعب ےک سا :تسگقح لپ اب
 ادب ےک گن کنی وخ ںی یری ارو لشو یم اےک ذب ےن یافوا ےل رکنا ےہ روم رک صاف ےک لی ےسزب

 ۔ایگ آں یئاو یر رو ےک الاسر پہ یت ہک کر زن کر عمارت عام کی یلدا

 رب )وار الا ناتج روا نج و باروا م اشم نب اروا شاب ےب ےس رک طوری سان نیش کل 2 ےک انب

 یاران ند یا تا کب اپ تقو لالف ند ںالفکارد د مکی روا یکن او رپ کیک کا نب( ضا ڈ راگی ڈاپ ےک لن ب نج

 ہلکے ک مکا کراتے ا ناروا یکے جو یکل راپ روا ت ترش یک کورس ےس ہرن واخ کیی اغا ں وہ رو آے تم ا اے درر تنو

 دایر چ روم ےک یارک دب ےس نیش ایک ب چ واکس رد[ ب بات اور کیک

 هز کز یاس رگ لر کما یک کت ےس تش یک شب ددا کرمانی :نوخبخاکک ب ۱

 مک لاپ ھت چن یوم یک کرا فرب کاو اوہ ور کا تباہ ےس شراب روا ید رس یاوکن ا یھ لابی کرک نیش اوج ےگ

 ۔ایدان چ ےس اہک روا راب نوف ب شیپ رک نیا ےک اپ وے کہ اب روا ر التب ںی تلاح یب را کک ودود ےس دا باج د

 لاما یی ذره اور کس فو فکر افرا. تماشی اب
 ےس ارروااٹول باج یکی ڑاھپ یار پس فوخےک کب اپ ےنانچاوہ مولغم لاج اک نیشپدعب ےک ےن روی اندر رک ےک ےن رک ولعم

 ںی رز بیک ےس ںی ےک انب سد کیف تور ےریم یک سا یک
 هک یه تس لاین ےک تظافت یکب ابساو لاب نان یئگ ؟ت اد نارود سا ےگ کٹ وک باز زگراوشوو گن لا ےس یکزتت تیاہدااھکید



 لا .. اچ رج ۵۱ نورظنیا رات

 ناروا رام ہی اھچب اپ ہصقوم ےن کب اب ےک ا وسال یکے تھم ب سےک بسرھاپ درک قم ےس میک وول فرط وراپ رداد رک اپ ینا
 ۔ یوو توج اچ مم قدخ یک تیس تان سوابق باسلام ےک

 > ےرا گی د ےک و رسم و اگ یا ےک منا مرگ نل تاجادداھتر امام روم ان کیا اکی رق کب اپ ناخ ہر لاکر طامےک کیسا
 نام نا هر تو کس تار ےن ہنارمرالاس یس او مک یراق یکن ا ہرطاھت لیج ہمارموجوکر الاس یس نج جا ےن نت آلچ

 دید اپ ےک نیشن سس سکی ادا کرک وک بو

 نن اغلا م ییا یخ مفت ےن م یو نوال ر دایک تروا ہ تاققا ہی :کرکے ےک نا
 توقیک نیا ےس دادعا یت وفروا یاب یا ےک ے کر E ںی در ےک یک ات اروا اکا در فک ۹ نشر د
 را ما روا یووخقرتخر 'ںااگور ایک کے ےک کب اب گنج شیانردرش اک ذ ےک قر لوڈ اب روا

 قسم جن اے 3 نی ذا اک شر الاس پس کیا اکک ی اب ہک ٹر تپ عئارود سا گج یک نشا ےس نزا

 ملا ےک یہ ڈا رکے د روف تسد کیاوکر ام ابس پس یا سا ےن نیش بس اد جلب یککل ایعد لنا ےنپا ساروا س رکا آ
 نا قال کا روک نی ذا کل یکم ھک اےس یرایشوہدوا تم تاب ےنراس پس لا انچ ابد مکے لم ےک ےنال رک رکو لام
 27 ایلن یک O2 م52 اچ ےگ ےس هد کیا نق روا یاو تاق ال ںیم ےہ لھ ومراد ےک ےگ درک

 ناروا ر نا لاک ب تاماقمدنلب روا فاکس یو یدک آو وک 7/۸0 +7 - - ص7

 ہناوررپ کک ی اوکپ ورکک یا روفےن نی شیر الطا تی رز ےک ویڈ نمک یورو قرف لت براہ شداح یئوکر گار کی گی درگت یاہو
 ۔ کز اب گن زا نرود کا رک او شی ناسا پیرکل یک

 ررظنب ےرہپ وکں وول تنو تارا فر زہ یلق تہ [تہ ٢ نیشأرعب ےک یتا ا :گز شفر طلو لت
 رگ گن سکس ند روا کرمی یک ار یر ڈ ےن رکت شک متاس ےک ےترد ےس فوخےک کیل اب تقو ےک تار ییدوفروااترک

 ےرسود کیا لایڑاہپ نجی دوط یر دق ںاہچ ےگ مات ےہ ےب ھاتف ر دفرت ےہ رکے ید شوخ تیا یی جے رکنا
 هام ناشر درو فلش نریم یارانه اھت ن ارییم قو کیان ایمرد < یا لو ناروا ںی وج وم لت ےس

 ۔اھتروجوم یھ کشاککیکاب بجرقتےک لو اب یابد ےس لورمنپوکں وتسارووالع ےک کیارواابار

 نین ےتاج وہ ایت ےک نزاد آکے راقن سا یک کش جاوچبہراقن ےک رکادار ججز امن لم تقو لوارضازور نیشن .....راک پر لاک نج .
 اج ها تکیه ر ات ورکر نیان بولم راق اتو ہو وق نکو ر گج بج روا اتج راہ ہراقناتہ رفورصم کب ج

 یساوکں ویمد آنچ چم نیا فف ی کار م اطا کیا اہرواھی اب ے ےک ترورض یتا ےن ساوک وت واک بے دارا

 تاک ومت ب ایم اک نک کش راتب سو کن لا ےن نیا دان سی واک ےک اھ

ANریعسولا ت اقوا ..  aلا ترکیب ا اس  
 لار کر یاس کروا لاک کب اب ےس مانت ی ا ابا رظتساک ال ماقمدنلب کیادوخروا ںیم اج ںیم م کج ناړیمے رکو دعب

 تر تپ بارش یر لا تور مقابل س ہک تک وف یقاب رواج آر کے وک ومو نچ ےن باقم ےک نا کب اب ٹیم اتات د

 رعایت ]لاو لات آباد قد یقباذب ےک زامخ یک ات رات وکرم سا یخ کت ہن تا یر ابدا ےس اگے اڑا
 ۔ایگا مر کت کیچ لو ار کشل کا اپ لی اہ آش یئاوراو بیج رت ےس گنج ناردیم یھب نج لکل ساےرکد

 ( ۳۵۱ص لج )ے رد ےک ےک ذر اے ردا( کالا دپ لا غ فر وو چ کا پے راج



 لوا رمح ....مراپچ رلج : ۵۲ نول را

 E لان نايم راک ا امت ور رے ناھا ےن آس راپ نی روتر و بصزور بیا نار تع

 ےب سویا کسر یر ورابد رول از تراک نشر ول وصتاس بہا ےس زاو آر نلج روک تر کذب نسل
 2 بر تک ےس اےک دک کا یکے روشرو زی ارپ کب اےس مکے آسا پاک فلت
 21 ولما نیش کب لطداد ا یک وزادناریتوس ای ےس نی خا ے رازراکن ارم رفت گ ںیمناج ڑی ہعلقرکل اڈ یدنمکک ولی ہک

 لی ہصرحعخ ا ےساپ روہ کان عخ ناونماکک نج ےک چ ںیہ ےس لتس آت یب نک اج هکتار
 ےگ تبع رک ضر

 کو لف کر کویہ ےھت ںی امن یوج رکشہ ےک کب ابا روک نج نادم روش نقی. :فارکااکزاروس علق
 هستی و ار وال انار کل راک اں اے آکے کن ایک ات ی
 تت ے برز چای یا فرط کچ ےا دم آت مآ اے زار تیک اپ ںیم برضم یھب 7 ارات ےک لت

 فایل سو وتا اپ نیرو متر سلوک کر ئی اےک م اق یا یا فی ں ونود ومرتب لک لا
 قوم انصار انب تاپ جول ت ںوڑید ایک لا ده شفا انتها کم

 کیون وا یگ ا جد باوج ےن نیشأ اکے یاکش یک گی کد سرو رخ ےن ںوراک ضر دعب ےک سا 0 ران یکں وراکناضنر

 جت کوب گنج تل لر نیو ما دسر روس لات نوشت اسےر امہ: ےک کر فیل

 7 یم وک ا ےس بر ک رت بج باور شماری رکن یی ورق کک لج ںی ےن ےن راکاضر

ifمتکی ا ید ی وہاں ورک اشر ےس اپ انچ یک تی ایہ کن اکےک نشا ںی دال اظناکت وی پام اے رد  

 یا ی, کار باسا یارک را ر قاوم رعواکے رک یون نیش تو اقا دادا ےن کل ےن ںوکول نا تقو سن روا ابو

 فرط یک روم یادونھ روا یب اور ںور 2 ےک ےن الرکا نا ےس کرج ناړیموکں ویزای دواں وول نا ںی راقم واخر اخ نا امس اک

 ام “0ٌ

 لو: لک ے ںولمےک کب ے تے ےک

 ےن نی یل ید ےل ےک ےک تی ےزاورد ےک ھم ےس لالقتخاو یک لورم ان رضا یکی نواز ما

 ھتاس ےک ںواادیکروا ے ڑ اھ وکں ورودرہ ےس من کنون ولی کز مقرر یف زا دانا نل ےک ںوکول نا یل اطم ےک ترورض

 دید ا ےک

 ے لک ای ا ور ر ےس اک وراک اضرروای 7کر کومک زاورواک ی فر اک کا نارودلا :یریماا یورک

 دنا سقز ی بکار گان تسلیت درا ضرر کش اک یاب یم کا اف نواب ےک
 فیرت دار کی اد ے گنج ناریوکر کشا ےن ۳ تا یک ادردا وہ اشک تا نت ظرف جہ ررکل اور

 هک لو شرک ٹک کنیم هوس کج فک سوپ فیل ےک اف 1

 ۳ موز e ا 1 کر تم ڈا سا تو ر تار گر

 ےرسد ات ررر رک کہ اب ےس وہ ےک دابر وب حب فرز کتوں درک رنک



 لوا رمح... مرا الم ۱۵۳ نورظنما ترا

 اڑوھچکش یو اکر کشا شو کت انصر عحے تے کن کی دل اہ جیک س جب ادام نیٹ وان یکے کلش سام

 دھار اتر ہفت یم ںویئاڈلیش گرہ ںاہچای آف رط یکے روم ار کوہراوس یم ےت وہ ےک کب تر عو وک صحت وچ را

 یار آف ےن نیا سیم ناد ےک سیاہ ڑب فرط یک ڑابپ سادحتاس ےک ںورالاس پ یئار گی کند اخر... زا آ اک ک نج
 21 اید کتب یک  باوجاکں ما یھب ےن ںویتا ےک فی سر ھوا یدرکغ ورش یاب تر کود ےس وہ ےہ وکر ےک نا ی
 ہل فر طود یا وتا ےک نہ زاھخ ےۓوہ شیٹ بلوچ یکی ڑاہی یا ےس تار یر آج اب درکگح ور شان نبذ ۱ش اب یکں وت ےن ںوزادناریت

 ۔ایکل بت اک نا ے ںوریت اون کرد چک هد فرش گن کرک

 لما ےہ | سش کہ دے تلب نتا ںیم گج ےک کی کت س اوترو ےس ییا کھر وہا گاو کی اب. 0 علت
 نیش ےب یک کاتی پ ےن ومد ےک طر یی یگ کااگ لودر رکا و ےک پ1 یب نیم کذب ہعلقد حب ےک یا ںوررکل تت ماتم ے ود کر لاو

 یا ایا راک کر آر مارپ ںورانیب دنلب دعب ےک سا یلاعت ضر وا اکر کض حق رب زب ہعلقے نیم السار کا کی واتر کت

 ںتروعابدرکل ار ا ام ا یر تج ےک کک کوا کس وار لک دارم لر شب شرق درج

 لب د شد گرا ابی کس برف هک گر اهل پاسدار

 یا ےگ ےک اک اھا ب اہساو لار انتج روا ورک ل چ یر موووک ل یو نالے اس کی ابرها ےک ایل... :رارفاک کب اپ ۱

 هک نا روا نام کس نر راد رک نام کن سهل رج زور لکی آے ےک اوم ےک زب حلق نیر نده مر
 یراو ا تنو یا بک إ کی دری ےس وعاجل سایر رکر کت تک یراق کی اےک کز 702ھ01 7 ۳

 نیم چکر اراک اک لوید آنچ تقد یس ےن نیشأ ےہاوہ الی ھپ ککینیمر آہ انکا سودروا ےس ناھا آہ رانکک یاافس گے سم

 لیلا وکی اب ےس ںورظنیکں وگوانا ےن ںی روا تر نایک

 ںیم ںویتاس ےک کب اہ وکن امر فا ےن نیش اد کمکی د ناوک بس متضاد دا... نااعا ےئل ےک کب
 ٠ ںویمر اور یارک ںی شاب ایکس یونین ام سا ےن کب اجل اپ ےک کت اس اے

 یتافنااڑپ لپ ےس ےداراےک فسا ین ماسک هما واسه اب اعس یداد سارا هک رگ نیش اجرک

 گا ادراک پت تفاهم پاس لا هک ےک ےس 7 کرج لب یے

 ایگ ںاہ ےک نیا سن چی ام ارد اہک یک اد کا مت ںوگوا نارکاچ پچ

 کا ے ےب ب ے لنا ںوساج ایکوہ ورا ںی یر آل اج کہ اب دعب ےک قاد ل... :یڑاور کا ۱

 رو لایگ اتے لاع:لاچ ہو وت ی یو ۹ 0

 اے ش ںویتاس ےک کباب ہد کے ا دوہ نخ یا ای /اکتروصب لٹر ا سک 27 7 پاپ کلاس

 ۔ای "سای دل اپ ھتاسوتاسےک رای ا زود

 ےک داپ آے لش ھل پا ےک ےدر نار کپ وکک باب طاباس نیم لا کوہ یف یب تھی دوکسادرچاکک ی اب... :یگر فر گا کب ۱

 پ ار یکدط اب اس نئارگیئدرگت یارب ہی تقو ےک رد رفقا من مشی درک [لطا کسر نیش

 فرطگنادیمذ اب < تل ب بروید با کیا آے لقوا نا ےس طابا نیان رک تمم فلات یک ا یکی ر رک

 :N ؟ےہداعمدحتاس ےک ںوگول نا ےل اے نشر کباب ںیہ تلف لاھ رکا ےک علوم نور کل وودناایگ

 نم فسول نی یک یک ام ےک نیش دعب ےک سا۔ یکاطع یکراگڈرہاوج یٹپ ان آر ارد کز کوک رود رب کر قلاب



 ۔ ۴ نورظی ترا

 ات نیا ساپ ےک اےس تر کیو( ےک کک ای )ادب ع کت( نقل نرو )و تط
 یورک اور سیم تصدخ یک مہ یلخ غاطا یک اہ یا یارو ورکر ق یول ا متا ےس
 _ے اج ٣لاڈا.قاد یارب لط

 لات ے ما تحد ت زم یک اک نیشن قلاطم ےک میک مشیر لزنرپ ککو ماسےسدنزریٛ .یئازفا تزع یکن یش
 مین نیب بیس ہرعاسود تقو سن اھت تم ےس نیشأ ھتاسےک ےڑوھکی عل ار کیارواو رخاف تحلط انا ارادت ای
 ب ںی مق یا ےن نیایش مو رع رمق ے ر ھت وت اچنارداا آراب ے ےک لاتا ےک سا تا ےک تنلھلس نیاراو نارادرس یاد اٹ اک
 امرت سایز یبا یک

 تستر ذوب دز ںی نکی نہپ تعلخ یش ایگاھکر جات سےک نیشن ےس میک معمہ یخ... یب عج ات یک نیا
 ینہ اھت یق ںیہ یطمر ھت کباب بجج سیہنام ایا ےہ اکے عفو ار0 نقاد ےگ ےس میں یم نو کک سا مہ اردو ںی دان ےک
 روااپ آی جادوخ مم فیلخ ند کیا دحب ےک ساایگالچ ںیئاو ےک رک تاب دنچ دعب ےک سا اتکبد ےس روک تی ہد ییڈوھتا آے ھی دوکک پاب داد
 اکورد ےسا کک "لا ترس

 57 رطمرصف ے ماع راپ رو عارم بص وک وگولرواایکہد حقتم اعراب رد ےن م یخ نر ےگ ا. لک کار بعاکک باب

 رتبه سارا مس فیل انب یش یارب رد کب اب تو ی انچ اید اکے رکرضاح سیراب رد ےکارکراو رب یا وکک بدی
 ال کتری عناصر روم سه مک اوج یکل یتا سےک یک جت ےن ںوکول نا یکم ھعں کوش ارگ الا
 ات اک سی ا یھب اس ےک لنا کات ای درک تاد اپ کس ميان اعمال دارا نر یئاھب ےک ساروااب داھ بیل هما
 ۔ےۓئاجایک

 ےک مایقو ےس رس فراصمدوادکخ ںی ےنام ےک ےر صا کباب مہیا ےن نیا ...:؟ ےک نارا تک ےن کباب
 ںورالاس ایک وکں ویمد اب نیک ا کیا یم تدم یک یب ںیڈ سا ےن کب اب ترک شراب سواھتات اج ںی گج نادیم وو زور وال
 راز نر نیر تسلیت مارو یون قرص لنز رنج نما لا یاران کس

 کم ار کواز ناہناچ ےک ے ارپ ےہ ب ضر اہے سا ےب ےک ناروا رکن راز تام روا سر قت اس ےک سیا ید وس
 رار عب ےک تقشارو تم الو توشوا لا یل یوکے یا ؟تراو لاو لوکس سم ور نر ای ادا یم ےل اھا کیاوکں وکول
 ۔اھت ایر فرنگی نوا دمو لاو لا کاہے نیشن یکم یااتاجایدرک

 تاقا ھروا ےس اھ دب مق فرط یک ں وقالع یئالسا ےن مدر ) لک طب نب ھ لا ی۳ :مدت کپ اےک لون
 ےک یت دوا یجب رکوہدیماان ےس یلایماکی نپا تقو سنی یرخ کباب ہک بم کت راسجد تارج تا کی اید رک ریز لات
 یش ںی روا ےۓتاج ثب ںیم نوار توق ج یک یل کے لایخ سا ےۓن یا تنو ساواک کس فرط وراپ ل ناری

 ءازما روا ےہ ید غیر کشا راس انار ہلباقتم ےریم ےن مع فیلخ ای کک مورنروگ) لکئایب نب لشوفیٹانچ یکے ناج ےپ ےریم بیک
 دا ےک کر اغ میک ا ماا یب اید کن اور فالغےریم ینگ غ ایا دوابروارانید نجم ی زرد تاب سای نارشاو

 ےک رکی جچودارا اک اقم ےراہوج ےہ لایا سی تال راد سن یئوکب اودرکیئاھڑن یم السا

 بیو. ( ست دلیل عج بشر نقاد ہک اھ دا لج کر 0
 (ھدصورلج ی ربط جر اج )رو ا(۲۵ ۵خ ہل یا نہا لئی ا)سیھید لا نت اب < لقب نت لو...

 ٰناوارصح

 بت بت و

 شیو ماس تیمح وفود ناوکن یش ےن مع فیل



 لواص۔ ماچ دلم ۵۵ نورظنبا جرات

 ۱ ولو ترا ملا کا کمي را تا و تست لا لاک ںویمور

 رک راز ےن لنت ےگ ےل وررکا ایہ ناج یف درا یک ید تساک یھب ےس سا ےن بحصم نج یارب انب قاعساوک نج ے لاش یک

 سريع ایا یکہیطلمدحب ےک شاتر نزول راک افرا اپ اوت تست لودر نوت

 ۔ ای آں رل یا یکتا

 ے یف یاس رض ہار ز کن اخ تہب ےا و یر ٹیم کت شی فیلخ تہ تب: راگ کہ سض او

 ۳ زلف یی ی اه هاهمصتعما و هاهمصتعما ودورواےھچ ےہ راج ےن رک درو سوشا کیا کا یکی« گیم تاعقا»

 ۔ایدارگن الا اک وک م تطالخ تارا تفت کی یل کی لیکو ا تے کن داق ےس درد لا

 ی تاپ کیا ںیم س) لیتا یر کون کیاروا اک اک ےس ول یر کی تا رد رج او 1 : یگاور یم

 بسط کس میزنم توکل بشر ان نزار خب ترک جرم با یار ار

 23 ور لات کاج کون لات کہاں بپا تیار لتس فای کیاہے اپ ا

 خان رط بدل ر نوا ات کرم یکے ع٣ لالا یداھج ےل ےک ےنرکب حر مو ہتسر روا لاو ا

 ےس یگادر یٹپا گے س ورکی یاوکی ات رف دوا بنک ب تیک یوم ےک ارت یاب کیا یکں وی رک یاش روا نیر ہہم سش ترب یی ڑوھت تی اہن ایک
 دایر اور ےل ےک دادا یکہر طز لب یپ

 ےھت اپ کم ناو وک ا قور کب ج ع وب لفر تقو سا شی هرطلز گول ےس قاتا... ری ۲ یر کش یا

 ازت آ آے ک یم السار کا عر وا ےنوہ متپیئزایتاے یب نافوطےک ںویموردرظاز لئی درکم ای کت آیکیٰاخ رانا

 تا س

 :نویمور کا کم ولحم ے نیا اے ہفیغ وہ لئاع کب اپی السارک کن اروو لا :گاج روگ 7

 هدایز اجے کی 2 2 یا روا اید ےد ھا یرایت ی ےس ہى ےن مع یلخ' ایکس ؟ے نا مترو در شافوکک ید زنےک

 ۱ 2 ص2 ایہ ب قتال آروا کت نام اسد ناس

 یخ رای د نیر ظر ہرسایکغاتارب ہنمموکب حصم نب میاربا نب گدوب ارور شا شیر... :یگاور يووم
 ماقعیب ےئئ د لاڈےر 9 نر تقوا مقابل ںش ںوتا ےک مدر یورک وکےک کر قمری اوک نگ ن ب یک ںیم بقوا

 تیوب گل اشاروا یک اور فرط کور دجرم کش تکی شد مود کسب نرخ اقا تفاس کن د کیے لور

 روایت دو یف سک یارب انشاد ماکت ڑب بٗاج ی وسر طور م “کاظم ااکے ےن آے ںویامہ کن قلم فاصخص کر کے رد

 دی یاس اشک شب حسی رز ںوسوصاج نلارود لای درک وکی ھیدوخ ںی بسم نو برا تر کک

 اندر می لند نقاط ناف زکات اف مت هیچ ےس الاد ےن را نو شی

 نورانی اب | کن وه سا نام غار سود کیادحب ےک سااگں ون اج آی ھی یش نارود سا... .:یوساج اگ نیر

 ھتاسےک ںوراوووروک لار انشا ورکر ترول ام کس درو مور اےک ےک د ییا وک ارش کے تب

 رک لویو تعا ییا دعب ےک ہد ی وعتاد الی سیم شان یکں ویموروکں وییتاس ےنپارک ورنا ےس افر یکی لینا

 (روگشناءاخ )ہاکی کے ۳۵ فلج لاک رام یک شا ناف اضااکت راہ ا...
eچیست ساک نه هر یر مٹ ٹر  



 لا ماچ دلج ۵۷ نورظنیا ترا
 ۔ےج ےناو ےب رک راوجو برقےک و قنا مزار رکے ںیم نج یئگی کر ضاح سیم تمدخ یک ی افر ف

 راک دے رت اتے ےک اڑپ یئالا جوق شیر قمر اظ اپ ےس یہ کیا مور لاو کا کن لیوان... رتی لو
 اپ ےک سئاشاوکں ول ن ا یف رفرع ےک ایگوہ لٹاد ںیم ںوقالع ضورتمےک مرے باب یتیم آر کشا نیا کر کر یی داشواب یو درک س
 _ایدرگدتاور ںیم تصدخ یکم مع قیلختساروارب جنا ےن سئاشادداب لس

 اش کیر رک زد زکات... تماس کی
 ہو لک نیش اےک نااار قسم ھا مکار وراز کاک یس اچن ھی کک نامش اروا ےس اب فرط راہی رف کے کپ مدر
 ا ےن یادش تاور اک رگ تک تن مفقود رد نیش نر دفاع مک ی اک ک
 دات چی ساسی نظرم فیل رزق

 نیاز ذکر تاردا ویو ےک ںویمور فس یاشا يه ررود لر نت ورقنا تون :یئامنہار یکی ٹاسیمےھھڑوب
 تری“ کیا نر نوسانات لس ید کش وتو تب ساسی و یاس ال
 گلف اپ ےک سادواےہ ایگ گاھب ے فو ےک گنہ ےسدرقناہکوج ںوہ انسا تپ اکپد رکے یی کیا یک تدرکا رش میام
 رب بدر کی درگت یار دا جا کس اصلا تام ےک یو ر اوسو اپ درک کک ا ےن انشا ےہ ردوج وم رادقم لاک
 اڑ ھو ورگن کلام اچ ےن سکس هر لار دیم کا ا رے یئاسیع ھ ڈوبانی درک روک ا و ےداتب 6 خب مرنا للا اینا وب
 ے یکی وو دھتارس ےک ںوگول ناایلرکضق لات یاب لا باد لغت ایر فر وال نا کد مدرک کت اما درک
 ۱ ےک یر ںی نیا کج اہے مدر واش داب ج

 یم آف ارطا رک یاسا کی کرہ تو یے ںیم کس مور ہاشواب گول پہ کا ات رپ ےھچ چپ ےن ںویڈٹز نا. .:لاحاکل ٹو
 تو یساوکں ونامملسسم ےن نوت نشا رپ یا ےس نم ںورادرتشر ےن اے میرەاشاب ا ایگوہ اد سی مور ےس
 بق یت ےک ہمت اہ روا درک بت کس ناهید پک نا ےن ںوگولم ےھت لوفش یم ےنرکادازام یک مو کب ایزیراپ
 لانے ہت ے رام گچ رو ےس راما ےگ بات م گلو و اے 1ں یلاورھپ کولوو تقو ےک مپ ودی لیک کرام سیٹ
 یکپ سو سا گرا سس یک با ا ھکت سکے د کن ناریم کول مہ ایگوہادج ےس مہ :اشذابارامہ ایدالجوکں ویک
 تير يه کیا اس موها لس فط

 ارام ند کسات کی نافولم کیا فرطیکپ ھی ایک کے داور یس اکرام کتاب ا کلیپ ںاہی.....: توا لر
 بیت لو لورم راس ےپادوا ںی د ےد توم ۓازسوکب مان پا ںی م الا ےک تب سشوار
 لای مالغا رکاو رکے ےک ےس زڑلےس ںوئاملسم الغرف یوی وک اں اب ےک اد ےن ایک سکی ر طی کد کوم ا اب ریت
 ے فو ےک لوئامرلسورقنا لئارکب جاینب تقو سالها مارکت ناچ رقنا ےہ ںوھتاپ ےک لوس الماس کیم
 ولو یر وا تستی ا کک اعتاد ری درک کک ام کس اچ فر طی دو روم یاس مرا اب گنج
 رحب ےک یا ید رک الط یک اعقاو لا سیب تسدخ یکم سم فیفا بول است لا سیا یاشا اچ ناپ کس س اشارک ےس
 یآطخاکتیفاعد یتالس یکن یش

 (:٥ے صلح رخ انبا لوں اج )سیدہ دیک کک اجے کک ۰-0



 لواصح .....مراچ رلج ۵ے نورظنتا تر

 دوخرواایکر مکس اشاریہ تیک شاپ نماید یو داراک گن ےن مم[ یلخ ند ےرسیتاوہرضاح سم تمدخ یکم زیا سم
 همای مت فر یدک ںوتسار فروا ایگ اکر صاف ےک یر ود ےس رکے سود رکشہ ار ںیم باقس یا فش

 ساب نیش دوم چپ ےس بس اچان کراس اول یت ای دو تایصتق قم نیم دور تاک در یکتا
 دی سرب کس ار گیر

 نوش دلیک ور ام یش ںور الاس ےس اوات مرہ کک ےس لورا رکا دو گس یخ :یک اک کں وناس

 رو لر یادت پکس رخ ک یار کوہ ضاح تمرض کہ ہطیلخ اھت ا دانہ یئاسیوم ےن ںویئناسییوکس سن ےن شیک لوم ںی
 ایی راد یراودروا ےس ارگ نقی ای روال سی تسلیت راد تقی ی یف
 نقی ساکت اور ںیم تصدحخ رواش اخ کیا ےنرفوکے سی دومیہکروا سیا قبر طا گپ فاکخاڑب کیا شاد کے
 سنا یل طا ےئل یا اک ہوم لاو ںی وو کب رق یش وف یئالسا ےس کرد اش کد شو کیت و اکسل طی ایکس
 نو و 12-2 EE روگ ی لروا

 تر ی وو کرا کیا
 ورش کدابش و نا ذیل بایرن آلو لو چپ کار ایک درت ےس دب ےس دب داد ٹاپ ید کر
 بس ۳ یک راویدےک ر ررر رخ ےس دھوپ ید ےس اد چت طلب گلاب ادرک

 ر ارس نایاب ( رکن وتیفی رگ یاسا نوک اے ےس برید کک آپ ےرسود کیا تار یر ےگ ےن لت یر

 ۔یئوہ ہن یلایماکوکں وناملسی جواب ےک ےن وہ گنج وف ےس ری ےک ےن وہ تمارا اب فرط کی اقاوم

 روا نشو ویا کس حس لوید ی غرور ال لاش ا رپ ند ےرسود الکلی روا رسد

 . یالسادت واکس راہ ےہ خوف ئالسا قل ان یہر یئوہ کچ ےس روشوروزےڑب ند ر ایک امت ےس فرط یئرسود یھبےن مع یزیلخ

 فرط یک نویشارو یکے باج یرود ےن غرار واو زا یئڑلےس فرط یکم ھم فیلخ ند ےرستاک چپک تلف ھم اک نزف

 ترش ینا رک سا دکترا ےس وج رپ روا ںولیبنر وا ےیل رگر نہ ےزاورد ےک قا ےن ںویموراھڑپ

 کهاز دوممل ا ںیم ہکر عم سا یھی وہ غورش مر ط سج یر براہ ےس روی روز یس کار قایق
 ی زور ںوتسر رتو رار ھت یک ں ویز

 یں ول وتقر وا ںوہقزے ںورادرسروا ںوقیلر طا ےرصود ےن لا اھقدومام رپ تظافت یکت سس سا یر وج ..... ےس مرا ما
 نابا ےما ےس م فی انچ یک ساوخرد یکن سا ےس مع فیلغ ےن سا بتا درک انا ےن ںوگول نارکگی گام ادادوا کت یاکش کتک
 ایت 0 اودنو وا طب سا ہال م تمرض یکم ریال وان اکو

 ے تار کا بس ےک بسی درلهرامشاوا کںونارلسم ےن لنز: باور ات ررکں اب rl مک بج میرا

 ےک شوخ ی راہ ہور رکے د یکے م فغا ےن ورکوم نار ارن ےک ںیہ شانت ایک ب شالو ےس جد کا یرابگنھہج

 نون تالاب رکا ل سیلک لو شوم اد سیم شق وج رد قوج سج ریال يک سوم اغاورنو اچ سای ب ام

 آب الت نریم مے نالے فف روا یکپ چک م ن دیا ےک دل نب ر یا یوا ک آے

 ( دنا ) ےس رجب اددی .ےاجج ےکاددند مان اکی بر طیب +۷۱ فالج نشا پری دج نودلخ نہا نجراتدوج وم اپ ے۰۰



 لوارص ۔۔۔مراچ لب ۵۸ نورظنا ترا

 سلف یکم ےک ں ہری تر خرم ییا ںیم یوتاب سحر یکں ویرکرٹیھبوکس وہ دیق و ںی اب اب یاس نام
 _ایدالچ وم ما ےک تم لم ند اپ تصق دا درکواص معا کک ںوول یقاپ ےک کو مجرم

 رکوہ اوسود و یم خر کک حصض لغ بج تایر رک ورانول مکے ںیہ ر ر تکنو ییا ن اردد ےک ےک :مارهنا اف
 7 یل روش رد ین رے میک ا لاروای کک ر ےس ےل ی تکو تروم کم یخ رکشاپ ؟فرط یک یب کش
 ۔ ایک دکب اج یک وس ےک کرلی ور الاس پاوا ون دیق ےن ممی یلغدحب ےک یل ایماکدادخ سا۔ایگیدالج

 ترک س وے ناز سار ےک ہر صا کت اورخ ےس ناشر د نیک اتیا ےن ممی فخ... رکا ور
 شا کو دودن لام یک اوس لش ن ےب ےک سام کس ا ےن ںویمدد تقو ایک اتنا شرور ےک ناو نلف شویو ہک اهنگ

 ای درکن تام ےک مارا عا موحتاسےک ییراب دد یس ےن کباب ےک لک ل رجب ےک یکایک رپ ھم ےندہودن ایکن شان

 تنی نئ اھت ترک د ب تیم پ سن نب فیہ وکن یشأ معتسزیخ کچ نی : وہاب ب ی ایعروا بنک ب فی

 ملا ۲د الم ےک یا یت کو یواز روا یراتمووخوک نیش ک ایج یو یواز آکے کم رخ تایل اہ فرط یک ؟درطا کت ی

 ځا داوم یک رح روا توا ردا یگ ا آی جت تالاف ےک فیر ءب کت اہ جوی اھ رک کیک ل فرا تاتو تاک کیک

 یادتون کو ۶ تافو کن وصامہفیلغ ےن پآ تیک حلوا ںوتاپ روا یکت اقالم ےس نوسام ناب ای ےن یا یک یم

 تل رکت یم یکی چپ آؤ ےترکوراشااسادذپ آر گا یہ تطالخ نت پیام فرایقا

 رواایکرا 3 رکروووکی ت راوی آے ےک اڑتقاک ییا ےن ناوم اب نب یاب :تواخب یک وما لب سابع

 داکار اےک یک رت م اک لات ادتشراک او نبی وکی ان یل حی یش یآے می ںورادزار ےپا اےس ۓار قافناےک فی

 کیآاکن شرم ےک تفاطخر اب رد زوا لور ناک ی ںوفد ےڑوھتے رکایکل ام فرط یکن وما یب ی ایعروا نہ ےس میخ دری دور

 هراس یاس ےنپا ۳ و ناہید ہک لک یب اروا ی رکی لک کت فا کلا وای لب کنان بدر

 ۱ نکات وا دود موس تیک سر تسلیم کس یاشار نشیمن اچ

 بخ رھپ د باوج یکراکنا ےن نومام نب اب عر اچ کارا ےک کر وپوکرارقاددادہعع نہا گونم اس ام و کس نما

 فر یر او م ہی تند لک ورکی یاد نواب درکواشااک تل ٹول تصیخی ام وکں وگول ےن فی تن ع

 ۔یئوہہن تارج یک نکل نرم یک 2, 90 لئ کجا اے

 ےہ ےک ںوھقا م ےس ان اکا واب شی کا ےس یا تس ںیم ساخ ےک م یلظراو کیک یار :یئاغرفرحع

 کور ےسا ےن یلاغرف ذناگل ےنانس ہصق ےن آہ کوہ راوسےک محض یلخروا ول تمل ام ےک ںوگول ورک لیتر یتا ہرا ںی اوما

 تم روم تونس نوفوروش قو ی رگاو رک اوہ ضاح مکس یم تمرخ یکن یم وم ا مارواورکاپ دی سا ر ک۲! ےرا زج اص کرک

 “وہ ئواوداسروا وچ ی و

 رگ دا شا تار ایک وک اج یک واع کدر چسب تاوان... یک فر کیک مار وا یک ارفع
 ہغیظ یر چ ںی اک یک ں واد ناار وہ رض ام ںیہ تف التو اکر اپ درو اه ھچ ارب تنخوکں وفود نا ےن انشا یئوہ نم نے لین رب جاو یلافرذ

 بلف تو ںی ررر ےک کرا فرو ں وزو اے رشا ورک اح ےس یک اتا ےس ےک ےھت کپ فولاد اف مس

 کا ساپ یاس مقایسه ۵ ا .

 ادرک اجے یاشار وک لھ نب حاروا ےک خراج وکی افرف



 لواصح : ماه دلج ۳ 1۹ نورلظن را

 9 تر روا رصق کن رکت سیم کور الا سر روا تالا ےک نومام نب سامعوکل انشا ےن لین .۔ایلگز ار اکت واذب
 ےن تر ے- 7 9
 تک کن ا ےس ںورڈنامکےک کشا تقو ساری رکا زر کے د ماعفاو تعا ےن سض اخےب درک نوع یخ اےس ورش ت اعتاد هراس

 ےن م یل ےس ورک زعتمالاح سما هفسب نواب نزاع زا ماد لاک رک لطوکن ومام نب ساعت ہلااوہن ٹن ضم ثواب ےک
 ادرک ک نیشأے

 بس ںیم ںوگول ناک وای کہ توکی ایک ےہ ےک یورالاس سرک اھچ دعا کس لا ت لنز اہ رگندروا کاپ مع
 ےک ےناھک اھکرو ایگ د شی ٹاپ نیا داناھکایکب لط اناسکن ومام نب سابعرک پس یم ےن. صور

 مبارکه فاتر فرت رکاوریکا اھ کیا ےس ق ییخرک نیم رکن یکسری سرب کار

 لک یوم ناف نورد لس ما تفر تفر اون ایک اک یک رنز یک ما ریل عیساوکف یت تپ
 ریت ںیم ناکرم کیا ےکارکر افر گود الوایقاب یکن وم امہفیلخ یب ےتوہ لشاد شیو م اس۔اگدیمرکواپ ےس بق را کن ومام نج ساپعرواای درک

 ےگ م ل کد یت بس وک تں اہی ای درک
 - ےن را ذا یئوہ نج نس! اعم کلش لب آرا نادر و( ناتمام رقبای :عنراق نیم رایزام

 ےنرکل وضو عارف ےن رہ اط نج دشئادبمع اگں ود یار اکے (۷يیپ7 هوس را کل ورک اجرا کا

 میخ ےک کریک اک یکرایزام ےن رہاط نب للادبع کری ترور گن هلدینگ یک یت زم
 ۔ایدرکم رب ےس با رز ام

 زرکتقب سو کام رکن خر وہ یک کہ ب تند کرک یا ازم روا نیش

 لال ےن راھب اپ رد تواب ے ر اط ن نا دپ وار عرف و اورو یورک رور تیا یخ ےسرایزام ےن ساری انچاوہب رد ک

 سر کیا تر را کر رک نار اط ایک اب ناگ سافاک

 اوما "0008 ۶ اگے اجاجیجکرپ را زام گنج روا

 تل لی گڈ ی ست تو 1 تک اد کیا ات

 حس 9 لس اقسام لس پس یاران ایا ها ےک ےس توکل وہا رش یکں ورش نا اھت وسومےس مان ےک دا زمر دا اد اسد

 رش ناروا اھ < ےنایوکن اتسربطے ںول ےک ںوک ےس اف نااشیوکس ی ایارکت سرو کوان رش ا اھت ہلصاف ےک لی نینوہ کتا ارد

 اطراف نا روا ےک ھر کد وکی رایت ا نا ج لما یادو دنخ یئرہگف رط لورا ےک ٹپ

 نادرو یس نج نس پا تار ےک گن اش میس شرت کت شات کنار سرا نبش... ]یکنواخت
 یک با یک اکرم نیامد چیده ناتمام را 7

 چ ایگ یک سن ۳۱۷۳با ر )هان تاپ کس ناو ماش اہک انشا ےن لین با: کے ہ فا اک ترابی ںاہی ... 0

 ۔ےہ تام ایہ ےک ترقر ٢ ۹۴ی صض دل عشر یل عی دج ےک نودخ نیا راج )دوجوم اپ ےرا

 (یورفسهرجیرط رج )سیو ےہ لین یا ان جت... 0
 بخت سم سیف نور ہار یا پر دوج وم شاپ ےرامہ ۰.0



 لوارص ماچ لج ا٦٦ نورظیا را

 چپ ےس وادقب تاک ار اسمی لی کفر د بج گیل آف تن ورش لاح بب اطم ےک تیار ےن ہلوح نج نایح
 دنوابد یئاد نما نج رب روب یک باہ یکن اتار تس ار ارب وکب عم نج مارا نب ایک تاور ےن رک تان افوط ینا روش سا ارش

 ار قم تدافت لنوو اوباما ولو نت ناتمرملتس فر < 7

 کیا ںیم ںورمکگفےیس نازتام رسوا: رک سب ن ایریا ناتار ے فرط واچ ےن ہو یاش ب سفوف... یاری ناتسامرس

 ناتساغر ےک پچ ےس ںورادرس ناز ہر کیا یر نی نم نصب ای نیر نت رکا یت اف رم قرن
 م اچ روم راں اہ وتت الت مک تہی یاب یک یر رم ںی کے فوخ سا ذی زاطاوگن جنب نر ےگ گم سر مرچ دومےک

 ادا سنا ابا شف نت نيم سل کا او

 رکر گے آکر 0 7 کک کی اھت لی ما تو ا ناس فرم... راک اتار

 ی نب نک فر اب ادارت ہک نایک اتنی ںیہ ن ن اوما رک گاھ
 منا ترک ےک اجوکن اتساغ سب ہلصصاف شد اب دعب ےک ل بیل ےن نب نس ای درک یی تام ےک

 رکن کن کم اے ب ن ےس ال کاپ ےک نک

 ےس کاردی ےک رک ما ایج ھت کرایا وجور شکم نداق ےن لیت نک ر: نایحرعب ےک قا سا :اک گور ایزاباکن زاق

 ےس ید ےک الغ وو ل ہضواعم ےک یاوا 2 وں ورک اوت ترا کت اج رج دودع وک را یی وخروا گنج رجقا میک ای لر کد دعو یم

 کنار اق ےن نایحارکوم ےن رہاط نی قرب ع ایک حر مس ےس ساوکرہاط نیب ےن نا ایکو ہ یشاررپ سا نراق ںیہ ےک دادج اب ؟ے امج
 مک ساب س ا ا ےن اہم ےک توگو انچا کرک اف قم کس دال نیا اکا نراق نوچ ید غالطا یکی روظضم سا

 روا ےب دوکررکل ونکر ات: فو تسنیم لمکےن بہ نا بجا *نزاق نقاد اچ 2 ا یاہ

 روا ایر ات وکر شب ےک یراقر کی کں وو نا ےنانایحاید ا اپ ےک نام ےک کر روک ب سنا ےن نا ذےنگوہ لوخش ںیم ناک

 -ایار گشت لادجد گنج ریا رداایگل یم نراقت لاپج کوہ اوس

 شر وہ ہر وت وو رر 7 و 2 لج کرایا

 (01, یب۶ 09 29 ہیلو نشا نپا پا در کود رکا دوکں ویھتاس نا مکی کد سارا اب سیاست

 لب رفاکل چاچ دے ای ااکے اج ےل نش ےنپا ےپاوگ بس نا یقاطعےک ۓار سئےنرای زا ۓئاج اد شداح کیس با

 گل و ڈسا ےک ک را

 فرا شن ناتمام ماع ےن ںوہنذت یمن کت اعقاو ناوکیب راس لا ....: تے را زم اکر رامس لا

 رش ایش نارود سا ئگ گاہ ےھت یىدیق یا عا ےلاڈڑذے زاورد ےک لیٹ ےن ںوگولایگکگ ایہ کد وھی رغ نات بچ انچ اید اترتے

 دق اپ ےک ا ےس ہشام ز کیا وج تفرحم یک( ناتسربط روم سضش نب یوم نب رکن قادیان یئاھب کر ای زام کج ےن رایب ایک راس

 -ایلرکر و وکت ساوخرد سا ےن عا اگ ودرکہلاوتےراہکراب ام شو لک یک انہ ےب لک ترف کن ایات

 تیا س ناما ے نا ے ام ےک نکے یارک پ ار لاو قے ںوھقا ق رای. ےس ینا کرایہ

 ور زاهد دمو لو زار یک ٦ںیم ےن نکس لوک نایت

 راس تفاوت رو داور "سی ار کشا پا نسخ انچ ےک سس درکلاوےک پآ

 ہپ ےن آے ںاہی ےس ںوڈاھپ ےک نب ورشوکن ام ےن نکصایکل ابتتسارکل گنگ ؟سیوکک یااکن نےن نایح : :تافو یکن ایح



 لواص ۔..۔غراخ رلج ۱۷ ۱ نورظنبا ترا

 ین او فرط کہ رار شے ےک ےن وہ تاور باج یکن یب شنای سد مگا ناچ وہہناور فرض یکن یورش تقو ارد
 کس نراقیکی ورگت یارب ےہ روا ایک ھقموکب عصمت نجی یکل ا ےنرہاط نج ادب شاروا لک اتق ےس قو
 ۔انیدتص لن ماک

 * ےل ےس رایہ هر هو بصص زا سیم اطسو ےک لوڈ اپ ےک رای زام دابا ھت نرحب ےک یاو یکن ایم خلا .... :رایب و نسورہاعم
 9 لس شست پس فک نا دیک پلا ے ےرص کا ےن وو

 ینا ےن شش الد ایا وآشاروا بسی ےک ای زام لہو رایہ تاب درک۔لاوج ےک اب 9ترک اطم ےک ائارشہدش ہم ان دی کیا ےن بصتم
 -۔ےہایلرکل عن ےیل ےک پ آے طایقعاد مز

 ہئاور ےس سا سرور ابا بهادر پا ایپ ورکو مرارا ےک ڈا ن د ےگ :یراقرگ دانا

 رار ایام ےن مت اربا ن نج نا 1ھ تاس ےک را زام یھب راي کس شا ۴ لیپ ےس نی ےک راہ ور یہ اربا نب ات نایک

 ےاوہر اوس ور سیگار کنارم ے ناچ ےن بناج یک راس شے دا واکس لو اس پد رک

 ہک د با وج ےن نت ؟ےہ ہددارااکں ایک رکا چت وک ےس سا ما ےن می ارباب ایک پین 'نارود سا :یگاہررواریق راپا

 مغ ااو لا اب یا ےا تراب اچ یرسوداڈپ تک ی نے اک ڈی راس اوو اہک متارا ب ا

 ت رش ایر نر ش اک یاب گی داس دایک لاو باب یک راس بش تو یا یھیدوخرواولچ ےل ہیراسےک کر اتر گی گیس اکا د
 یہ ل اید اروا یاب ےک اوگرا زامہککاھت کا یی لا ا خ اکرہاط نب ادب عں وفد ین ای اکہ توک فتن یب یوم لار

 دنچ ےک ےی رام ےن رایزام امت ب ول پاک ب ابعاد لاب ےک یا تو لک ےس رایزام ےن نسنودرگرن اور یش تالف و اگر اب ہار مج ےک میئر نجم

 چسب کس لاک بیس او لار اسامی 2 منسر

 فرطیکل ایج ےل ےک ےنال باس اد ل اکانت سجاد مکس ال بابساو یاماکر ای ناموکرای وت ےن نج ا :لکریق
 ےک گا فرط کمو ےک کا ےب سا 7 ےنپادد ایل یکے کرک روپ ےن ںوسواخ یھٹدےک را زا دعب ےک ےل اھ زلاوم اور
 او ا رک ار کون ا ساير نم اس ےس وی کم یت اربا ہد مک ےس ار تس وس اپی قل طدادقتک ولی

 رایزام نواب ار کر قر کوک اروا یک یئافہ ےب ھتاسےک دایزام ےن ٹن جہ کےہ یخ اک روب .:ےار یکن ٠شرم سن

 لب (۱) ےت نین ناتسرط لابج ۔اھتاہ درک صولقب ںوربش نا ےس فرط یکرا ام روا اھت ںارمکحروا کت اماکن اتسربط لاج وج اھت یئاھب دازاچپ اک

 لایدا ازای N EE 0 با نب نیب رش ل ض٣ )روا نانسادنو لی (۳ )زهر دارو

 یا اک سبب ناتو اب دا ذاب جاے ل تق یا یوم ترور یک وا ےس وغ ےک ےس رکات کاو ماتو

 کری زاب روا نیش اروا یدرک ورش تمباکو E اوم کپ ےاردب ےک ےس رو ای

 طس وک رہاط نب دننلادپم ےن نت انجان دانہ ل نار تاضورت ےک دادا اب آے ر یم کش زا طرشت اےک رک ےس رام یخ

 فرط یکن اتسربط لاج رکوہ راوستنو یا ار یت

 بدم. لوکس نوک نذار ای لرکور صام اکر ایام ےس شزامسرداددم یک ئاھب دازاچپ ےک اہ ام داایگ

 *ےرصبد دعب ےک یکرایقر گی کل لا دواایکر رکے ن رے وم لیکر ھوگا کیہ ےک ای یگ ںی :لوقروا کیا

 ( اار لج یک ور )راهیان.



 و نورلغ یار ام

 وا اتم مو تا کت اوا ایکو اےس لکی او ند
 ےک لئاای درک اے کر ڈرگ ایک ب قاخت ےن جو ئالسااوہارڑککگ اھب بناج یکم ید ال ہک کر رر قیاوسا
 ےھت ید چھٹ پس ممی اخ ےس زولخ سوکر اس ما نیاید لس زا ساواک نکا راز
 -ےہ اکہ اد ای دا جت رپ بیلص یم ولہپ سیف اب تار قوم او توم یکی اکے اوا وک تاےسا

 ےک یم السا تفالخ ںیم لکم فارطا ےن نسنن جین فن حیا ےس ںیم ںوراد رس رکن شیٹ” :تواضب یکن ین

 ےنال مروان یک ان 23 دی سس بھر ٹاک درد ار تا م الف
 سس ر فنی و ہی کک

iTیادم اتارا یک  

 روتر راشد نادحتاسےک ناصقن وال تے ا اھت کش تیا تسار یک وو درک تے ناس 1ی ورتل

 نسب ناموس ما رشک م مر يا یتا تراک ےنڑ رس فیت لود اسرار

 از روس اراک رن و اکو تحت یچٹ ایوبی ات اکد سا نی وادب )سلا نب قاحسا ےس

 2یا و کل شو "مم" شاخ مان ا

 ر یب رب ےل رودایر

 ایگ دکن اہم نرخ ا ےگ

 یکس ا ںیم لورم نیل شا ایام اف جدادفب روااوہادیپ سمہنسورشا نیشأ.. :لوزاک نیش

 ب اک سوات آپ ےک مالحار رگ یم ںوکر ع۸ عا بایساو لام وج شاہداھت ےئ وہ ےک ہرصاحم اک فرخ کیک اپ ہی لو نم ی و تیوب

 ںوسوماپ ےئل ےک یک قاو ےن ہفیخ ی رپ یخی کالم ت طالخواگراب ےن رہاط نج ہلادبخاھت اس اج ید چین سورشنا

 اید رام کنسرت ںوریوا

 یت 0 اور سور شا ت رازراکن ادیم بابساو ا اس تہب ےن نی شرم کام تابش یک نیش

 فناڈ ملن یب نانا ےن رہاط نج قلادبع ےہ اک نیشآ لایا کن اب ےن ںیلاد باد لات نصاب بس

 ہٹا پکروا ےک ےس دہن پ اوج چوک ا گلو" زمروپ کو متر کلش ےک یارو رض ےک موو اتوم اک ن بش اب رج لای رک

 انشا ںالف الف بابساو لام اتار اھ نوش اف یا E 7 لند در ما
 مارس و ۱

 5 لا اتم ےک تک ورم

 E :رتلارپخ وو ان ادا ارم! نا یاب
 ےک یا یک

 - لو بم مرا زروا شر درک ں واک نور ورک روا وا نا

 ناما O و رو هو ا ترور کتا

NTI TE ۳ 

 هرو كاا رز اکشے ابا



 لوارصح ...مراھچ رنج یوم نورلتیا رج

 انپا لج نا ناز ؟وکضت کیا ین تس برد هزعا تا ےن نیشن ر وک ا اک یا
 ]0 < نکنوک نیشپنروا یم ادط اوم مک ید یک ایک چ نت رو بایساو لابا تہ اک اب لی مبصقک کس انار ذ

 لس را سیو رب روا یورک ی یاد سا ےن رو کی کب لطت ییہ ر ےک انچ یدک نکی اں تفالخراب رو ےنرسفاےک

rsمضمر یا تل فر فر ایکو پا ےس لی را لیار ےس اکور ےس ےرارا ساوکر ومن لیشدرا لبرل  

 ستاری یاب سا رکورد جنرال هوم نا نشه
 ٤ ۔یرکیار ]فصل

 تر اھتاہدذ 7رک گاہ وا وہ تسقوکر کتے وہ ےتوہ ماشایکو اپ رب ماگہاکتراغو دری راد انچ ا :یر رک یر رگ

 اہ رن حلق کام یا رقت اک ےن ر ےس نانی ےک رک مس ردو ارواب دکب ارقد نامو ےن کک اہک ٛجایگوہ نب ذکوانپ یم عل کیا

 ررظقمے تفاطخ رپ لب کل اوج یورک اپ کس دلار لاک راکت لفغ ا یہ وک ا تے یا ےس ںی ںوہھتا ےک ادب ےک

 ۱ بید لاذ شلیک نم 0 2

 ہیلپ ےس ی اج رت و ت ز۶ ایکو کور وار تشم ن شا ر رن ےک ملف ےہ تال اعم ناں :نوب لوس کن یشا

 ناما شاپ ےک سار رو يا نبود ایت اب “رج کی ارالاپ کے تاب ںیہ ےک ا۵ تاعق اد یٹوہ نیٹ یم ںورھظن کس ا

 ع اقای راس کس کاخ

 لینی یھب اھت ض نوچ یکاھچ یاب ات یا کامیون شاتر. :یرافرک کنش
 نوچ کک چرا آ سور شا ے ںاہوروا ںوئاچ لک فرط کر واب ےس نیر روا لّواج اچ نصر گاھب ےروطف باغ کا رک

 کیل ترک درا یک روات اتا کر یو اما ںیم ےس دارا یا چ ےس و ےس یکم ھت یس اط اہم یا ںی دوخ یف
 بیک ےتوہ ماش ےک ںیر لوغش ںیم ج ےن اھکک » نا ات ںاوذرکت وگو تہ تطاس کارا و ںورادرسے راس یکم عش یاغ ند

 تیپ ےک کد اق شے ار نامہ وکار وایت اوو ڈ سی تس الخ یک ا نیش اک ں کا لکرک عتوم مروا ےک سیما وسرکک سه
 اچ ساب عینک درنچ با نیش لر کر مواخ اھت لاو ے تالایخن نوک ناک ںاوج یگ صف مداخ کیا ادآاک

 تو یا ے میلاد کا اک الایخروا تالا ےس اےک نیا ےن مدان ورک نیب سیم تمدغ یکم عز یلغوکس ا ےن خان ایگ

 -ایدرکدیق سیب رکا زا سا لییراہرددواابدرکرد اص معاکیرضاح یکن یش

 وک ا ایک کوک ہاط نج ادبع ےن مع طیلخ ھترنروگاکںورہش  نأےک رضا وا, نیشپ نم نسح...یرا فر یا نیشن نب نم

 سس رباط نت ساق تر ایک لک ی( رب روگ )دعا نج ح ونک نیشُا نب نی کوچ ود ےھت یم تف الخ رپ ے را

 رکےن دنس یک اہ تسولک اپ ےراہمت عیش نیا نس بج کا ھپ یکن ولودودرپردروا ید جیش کو دنس یک سولعیکارافہ ساپ ےک نیشن نب

 ای در اور لش تمر ف یک طور انار ویکی امیا ےنردسا نب وف انچ ان دقت اپ ےن رم چپ

 ںی ساک شاک یک رت شک ےل ےک تعا کہ تک یے مینر عمق کش اد
 لار مربا یاهو يا ما اقا الا تب کون رگ تا زو س نشیں و ایکرداص مکے اہ ےک رضاح ےک

 روا دقصواشداپ رب نج ناپ زرعودب وم ایگ ایلرکب ملے ہناخدیقوکر ای زامہوالع ےک ںوگول نا یھ فیش تام فا یک ن ارالاس ید ٹاور

 ام ےک تشعل زوروا ےک ےک لہ ےک نا زوم روا م اےک رھ ں ولوویہرواے اراہوک اے نارا ات کود ان ر دادارفا ود ےک ںول رخص
 1 ا تو ۳ 7 : 8

 مز پا دوار کراتا ےرٹپکی دفص ںولود ؟ےہ یئکوگدایکاراہ تک کا کر کوہ بطاقب ےہ ںی دفص ےن تنطلمسلارمزو تعا یکب رقم اوہ مر
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 تبع ست نم امر ےس ایاوٹپ ے ںوڑالر دم یادو

 a 2 فرط یر نیما مروت بے ںیشأ؟و+

 تو ےن تر تے تے بے نیم

 الا 3و وب 3 ٣ص نر نام تب ےک دخص ااف ذااخےک ہدباعم سا لود لا

 شا ؟وہ تکس رکل یش تراش یئوکل یر تینا ساید فدک نمک

 نر ازا

 یکم ج دلج یی اروا یئو یھ Ea تک واک ےن کما نھ مارک بات ق شی

 بے دادا آے چ بات او کا ےن نیشن ںیہ دوجوم کک ہر کت امال یارک سانس ےس ںی ںی ےس
 2 و اد آےک سنا ںیم یت لار تی ےک بوک یاس لو گز میز تگ او مت اےس یت

 مش رد و یا ا کب ام ی مکا ہک ککملاریک ب پ اوج اےک ناب نت مات

 شکن اصتقن ول مالعا ے مي لقب ارکان روا کز لین ت رد رض یکے یل راجا تارہ ,BA وس ےس رب باک ا ےک
 ان ا نی عار ےک نا ات فا روہ مولق میر ےس ےرچ ےک ک ا رے رای رکے سارا ارواب اوج یر اے نیش تاسو“ وار

 ۔یو ول عقب باو

 ارو

 گاس

 ی نشا ہے یک سب تسد نر ویو راشا فر یک بوت ترک دز اکسیر .

 اور اھت اکر وااترکر ویب ےن اک شوکیا یوکے کج روا ےس اتام شوا کل روناچ وب سطر ندا ایک ےک کہ داتا فرط

 O N O سوز ور TE وت شوکا اک وروناچ ۓ وہ ےڑورھ

 ہرن "کیا اب ھکے م تیم چ انچا کما اکر ئںوبطمانرواددرکرہ جب رکوہ اد شن مو ساک اقا رکا ھر لوہا یم
 ؟ےای ۲06ے فان ےنپا ےن  یلاپ کیلا را[ 2 2 اوم

 سک باج ےن کک مادہ نر 5 ؟ے کید ےک پ آی کرایا ہک شے نشا. مارنا یلاوجاکن یش
 ےیل ایی ےہ وں وی( بم فر و ٹک ویکی وکی کس ا ںیہ اقتم ےر رھپ اہک نشا“
 7 رقاروا ہدقو ہنروا تینا ک ئ1 مد چات با درک ظفاوکزادےریم ےنرق بج روات اتر کک ا زار پا ےس ھت شی ہک ؟۷ا

 هست یھڑب تبب اور کن ام ےس امتی ر یکے کل نج مشک اج کل وق ںویک سش ےس اتے ریس یتاوک ور اس ک

 ملایم ےک نیشن ناپ زرم ںویک اہک کو بها ےس اہ ڈر مرک گو امد ٹن دب ےک ےنوہ لکی ئاوود نل وہ شپ یوگا دب شاخ

 ؟وہ ۓاجایکم سیم

 ہل لا س یر یک ےک سی ترک یب طاق ےس باقلا تیا سٹ ںورمر نین ادووکم ایکو: اہ زر م... مارل کب طا ی رر
 نمک اوج ۔ ںیہ تیل یم ہدابلاف ای آل ایخ با ںاہ اہک نیش اے( ےس فرط یکے انہ ں الف ںیم تصدخ یکاد ےک ںؤئادخ )ہدبعن لالا

 اس چ رم کک روا یر ت لا ایک یت رت بوخ ےن لات نامل یخ یخ ںایج ےہ ود دی اک مالع نت ات

 تساوی

eوا ی ا  



 لواص ...مراچ رط ۵ نوولغ نیا رات

 ےس یمرواوگوادچ ا5ا اے ر یم ےس ہشیھب کیلو وا وضحتی ابد باوج ےن نیشن اوہ قرفایکل یم نوقرفروا ھر چ اہک تانکر
 زن جزا جنس نبات او به 1 مارک ےترکایکب طاقت ور اےس بقا اور ےب ےس ےک الماسا
 ایوب لک نا سه اف تست یک و

 یک باہ طخ یھب ےہ ا ےن مخای کہاہے سرک راشا فرط یکرای زاب ےن کنندہ ن یھ .. : مارا اک ت باک طخ ےس دایزام .
 فن رس کا یب سا ۔_ یگ ہن باہ یخ وکی ےس سا ےن شک دباوج ےن ؟

Lr؟اھت ھی خوکم تے نس ' 

 ید سلا ےہ نوم الف کک 2 یت سکرو وکر ایہ وت اب ےس رم ےن لاعب ےک یا روق اپ ا ایا. :یاوگی ایا
 شر لات تب نسب کت قا یبا ےن کب اب بیش گچ تا کا ما او بری نمد لک

 مپ ہلباقمے راہ درک نب تفاا لم رکا اس تلاع یک ا ایک لاخر اکے مي یو ا ا قت قاب
 روا ناب کل وارد تا تس مش لود السد دا لک راک رت رکنے يه تو لا رک رکود یک اے رم کالی
 حرط یک کس ب 07 وھی وکرواےک ںورکشی کت روا یرخماب یل عےۓ اوس ہلباقمےرداج
 خوا رے ارج ول کن ںی ںیمدادعت مو وخدو کس نده نعناع دا

 لازقتم ےس ےڑوھتی کو توانا حر کال ےک دود جک نت کت ہرے کیو یک کرم هک لاک

 ےھت وا تست وم سو کسر یابی قم ترس مزاج بد دا ان عن کن ا ںیم

 . ورد ےئاج

 شات سر کن وم س بے اےس ابتسم یی رس سر وک عا نشا ۔:باجاکن یش
 تا ےہ دات اور اپ ےک سا چیٹ رذ سرت ی ا ورش وت تلک اد ےک مح ا رم شفا دنا مارا يک ھب یم

 ےزو ود ید تا کیو نیش سا هد يا نبات دوم لی نارات رباط نت شاربت قرن هریشیپ سن وار

 لنت تا تردید شاخ تس نشر ما سس دار رےا ےس لوک 7 یک صض ےن کنملادبم بم تنطلس ا
 اب یر بد لاک عام بیر تورم 1 ترک اب پ آب ج ترن ںویک لوب ےک وہ بط اتے داد
 -ںیہزج بیج گن آ۔ ںیہ تست قادر

 ےک ن ماپ مدت ےس بی قو رئاد مارک یو لی ایزی تب دلها س کیک :مجاکے ارل تخ
 هنسزچ شو! نه ںوہک هل به ین کنار اید باوج لر فا سشآ؟س ےہ نوع کات ہب
 هک نر بلیت کف زف ےک نا ےن ںیم اہے زاد آیو ےس نیا ےس ےس سی مالعاراعش لی کود ےس ساق
 فرش ےہاترکی زاب زی وین وا 2 نی شا ویک( اکے نل )رھپ ؟فوخ روا تماقد فر _ لقب باوج: بوخایک۔ایک
 _ایگر ڈو E INE TEE سر ںونش

 ت 7 یا لو ترک شادرب وکس لا سیم یوم یم روا ےہ یترکر وی ترورض ںی یئاڑل اہک ن نیشن ست جور فر نیش

Eےک ایا ے مس دا یا زد ما یقه اد نم  
 5 ورک کباب درکو رامشاوکر بیا e و



 ۷٦ ندرلظى یار اح

 م ےک چوک نرم اپ 10 سرمایه تر یھ

 اسان سا :یگئاحمروا یر راع مذ ےک اوج تماما نا ےن نی سپس نیش اب

 ےک خا اوکن یم اے ہنر تموم مگا پاک تاک نشان لار کک ضم یلخ یبا ےن
 هرات بیش چپ کد ےا گولے راس بج ید دوسر ما سلام گه را سنا
 ایم حس چاقی رم ین اھک اک نی و... 70

 ئے یا یک نام زےک یک یدھج ۷ما کک نات الاد راک نم رسا وا یر وہم یابی بولا کج 8 رہ ....:توانب ل ۶3 زم

 نر کیا یکی س7 ناو 1 کرم بجاراموکن ا ےن یہا نادر ےا ےن" ںوتدوگ بجا اراک زنا ںی ناکرم ےک

 لایک گاہ فرط یں وژاہپ ےک ندراےک ہک وک ارواای ناب کس یا کا اسدی ہداوماړیپ لاعتشا ےس لندن سا یا

 فرود مي تیر یک ےک سس یاونروا ےن رک لر حر ماواوکں اج سل ےس سا یوگا یاڈ عت رپ دم اےک هد نا لوکس

 ۳ وت اک سا پو کپ ٣ل ورادنیمز روا ںوراکیش اکے ک باوج و فارطا ےک ندرااھت یگدم یھب اک وہ یئوم ارب ۔اتھکن ایم بوک

 نیا شی نا ینکوہ لاش سیٹ پەرگےک سا یھکت حعامج کیا یکل وراذرس یلاکمدعب ےس. ں روپ گڈ ےنرکداب ےس بقا ےک ف افسوس اراک

 تعا یکی ا دف رت ےن رکا یا ع اطا یکی ام اواو اوخروااھتااج اھ و ےدداگل کت زی لاتے صد زی روا موتی اوج اھت یھب جن

 قاب لک :ez کا کیادادت یک

 ہنی کن ین کب ییا انتقام فا کس یوم کام ہفیظ انچ ترم نفخ

 لر اداکار زرو یر کک لابی راپ ےک اڑ اب کت ار رعد تعامج کن رم ےن بیا

 ۲ ربا قوم تاتو ٢م لت نارود ں 22 اگ ےن آں یاو یہ ںورہشےنپا ےپات ت نرخ یکیراکذشاکےت نیب تعارزر نوٹ یا

 ایپ ت لخت نا

 ترم اکسس سوزن نو دهن او دات نش ںوٹد یھ یا زا :لراتر رم َ

 ےک رکر قر کت یمح یک باوک مروا کل بق یر یس تابت کر لا ےن بیا ناچ چاچا ید رکن العا یار کرج ےس تر مراد

 ج کولے دادی ےس آم کید اراز گیٹایب رقت لوس کس علت کرک ا ایدہ اورور مارس

0 

 وا ات یا دشلاب قلاو عن یم نوراپ

 رک آوا ل دالا e ا ا ا : تفالغ یک اد روا تافو یک نم

 ( یر نص“ ۱۹۳ی رم اشنا ید ) ات یه. ١(۵ رل یر ج) ںی کوب گدا نب یکل ایر 9

 1اد یپ لٹا ےرڈ نابعشوامہفیلشروم تن ست ۰ ۱

 ( فک اش تب 2 ۳ اج ایک ہت 0 اونٹ یئا یم تم سر



 لواصح .....۔مراچ رلچ ٢٦ے تدرلخ نار اج

 کن ارد سو تاود نیا ااوہ زور قا و درپ تطالخ توا ینا اکس ا یک ےک وہ ایک لاتا ےس یف افراد سا ےک رکے موٹی ےک اروا سیر

 رضا یک ارت ےن ۰
 لس اه لری فرط ور امور ما اروا ےک وہی اپ نشہ لا یت وہ نیش تک نند ہفیلخ :توانب یکن شہ 9

 رصد کا ات مکس اه یخ اھت رک ار 7کر عم رب دلو نا با اراک ترم ےک < ات شب
 ےس کو تے ابتر وا کرے م تاکو ن نا ےن ما رت لپ وہ ںایئاڑلددحتای 7ایک وہ ےن رکھ رف تو اخب کز و باس عقرب

 ثابت یزف لا ے آم اکیفد وس نیم ےس سیم ںویقاس ےک سا یکم لا لا 1ڈ ٹاکوکں وید و یی کب عاری

 یکن کے تو امر رمو جای منتخب شیما توازب شد رب یر یر یک اد
 ۔ںیہ ےک تپ ذا مہک یاد سل 7-7

 اقروا تشطلس یپاروا یکل و ذبم تیبانع س تاخ ینا رب 'یکرت اف "ےن یٹٹاو ہفیلخدحب ےک ےنوہ ور فر گپ شو. گر انشا

 EE کن ای تا کس شم ارزووءاشاغروا ےگ وت نشہ وا نیحارصم تن ویک تار اید دلار ایفا کریفسود اس کس لو لورم ز

 تشطاسروما دا ےناج و: یک تم نا دیش فیل را چاک گدا روا ییزھلاولاء یضایف یکن ا کک دایگ رک کانکس تا

 دسر ناک نل ہفیلغے نس تاعتاو یب ےہ ر ےت وہ نایم تالاع ےک ےنوہ فرصت شا

 لات ا وت ےک یکرت انشارداای درک اور فرط واچ نام ف شک کب كا ین. :ےترصعل وت 6 نو

 ن کلر اچ اھت یکرٹرکساک ایا )لے بہ ذ نج ن نامی +  027 رسا نج زا ۔اگل ےن کل وس باساو

 ےک لوصو اب ست چک بیس زور ادا بیس رس ار عراق هوس بن

 ار دا اھت پر رم ناتا دعب ےک ا دیرفمتےن مع دڈر نب تالو :ےے اروا ںإیر رقت

 ڈیڈ اب اب داثب ر روگ ناک نک و ایا ےس باہ یا ےس لا اوب ناک تالف لآ ناو نیغ بج ورکر رہ وفد ند

 ناص ل و مل ۔اھکر لا وک صا یھب ن نادہفیلخایگی کر قتوکۂاعم نی یم نب عن تفرش زا

 نااسارخ تاجر پ وصل رج ےک رہاط نم ہقنادب کس یم مات ایا اھ مار وتتسبب تم واک یکے تکو ئاد نیب روا ایکن یش ورودی وک اپ

 او 9 لات کس هد ات ار

 ےک ںوگول نا ے بی یک بت ی اره تفت رب رو پدر تب کمی. .:تاع فکر یب

 اب رو اینم اعتیاد لورف اس سا د نواز یک تمازج روا ےگ ہڈی لو

 ادکلن ےھت یھب( ز رلو)راکاضر ےک راصناو سش م ج ن واتم ییا ےس ہی ھرفدوگ) غراص نج ایل ٹولایاپ ےب ج بابو

 تال ای دالطوکں وما ایل ٹول بایساو ام الا ڈرام وک ویمد آے تہب روا ر تس بع ڈے وک اے مو ایک اور نک راز

 1 ۲ں ولفت ایا تداوم ےک تاپ دات قم نیر کهن روا سنی برج

 دیس شی ریان ا ا دو

 مم ورم .
 رم درک ےک رمگب وت سو کس

 ہیک تار

 E زوج شکر ایوان را الفرار ےک آے وکار ےک آہ یف مارو یک ےس اروا( ےک آے ف وشی شام یت )

 ٤ mi) خم ناف 1و9 ۲ نفر لب خا نیا کز ست رایان _ ساک الع سیم لم یااوت لات یھجیراکن آر ق ق غار کر ام فرگیوکں وتاروا

 (۳۱٠ذهنرنجی فلا رظعش )روا( ۵۳ی ف۲ ۂلج بجزلاخج ورم )سی ٠ے فالتنا شش تاف راج یک نا... 0



 لوارص ...مراپچ رج ۱۷۸

 رد اد مرج ےک یز یا ی ی یو

 -ےااچ+ہقاديایگای دیت ۳

 شین را یکتا ےک لالہ وتم رک کن رک از روااھکادا ع لر فر یک انب کس رویت واطبو ماگ لا لوید ھو
 ید موم ےک رک روک وردا ید لش کرد م ےک کرار ںی داف ت ےس م ناروا اب آلی تاس ےک موم کا ییہ ای آ

 یا a ا ان کب ےس یل او لک بش نسب تای اپ بج

 تورم رکن بسر ہے تے رک ےک فر ا تے

 فرط لم اشرگرڈ ےس باد بکرروا توم یکی ا هرمنا یک اور ےل ےک ےناھچم کاپ ےک رمو اک یاےس ںیم ںورڈنامکےنپارولاپدرک

 ںویخ ابرار گے ک ہرازفرواہر موہ دعب ےک سا رار بت یم کوڈ کت ند سلا یکا راي ق ات کن اش زره نکس مي طب هک کاھپ
 زس کیر قو تععاطار گوہر ضاح ےن ساواک کاش اراز راغ« نونا آی اوور وت یر و

 ی 090 راوگر اف پچ. ور یکبار

 درگ پروں وول یاب روا اید لاؤ ںیم ل کو رومی دم شی مارقلاےک داسفیکوارفار ارب یے ی نان انچ ےک ےک

 کر ےس پدری ےک میوانی ا ےس ےک یف وکرم یک یہ ااطمےک مے ینٹادہفلخ میا چپ ول کریو
 روا "نمایم ادب ےک سا رک روا رکل گو رفا ی ایپ ےس م نا ےس رک اي ورک رصد كس لود قوم

 ۔ گم وہہناور بخاج یکں و اپ ےک ھدنسروا یک سر ولہتیکریر ےن ںوگول نار ناکہ دعواکےنپد ناعم رش کے رک لوت تع اطا

 ریه مورد نو اکر راچ ییا اکے ایم ےن یک نب :نوخو تشک اب

 شے اوم ی یار طار طن یہ مرکز اکتراغد یگ فرط راپ ےس سا لیگ یاب فارط کے درارق قت

 سا ےس یقاطن ایک لب اقم ھا ےک رکشے رارب کیا ےن رکنا ارب لئارھپ بینرق ےک ''حاضا اھت ا: 1ہر ےک ںوشال یکں ولقمروا نو
 یر ان مامی با کم س اش ایکو ہاپ رب سیم ہاگرکش کا ام سم <ترن لرد تکا ر اض

 ےیسد نامارپ رشک گے رک لوق تع اطار ایک ب ق اھت اکن ا ےنربیکا نب ےہ ےڑھکک گپ جوک ایم الت 0 وب تار سد فول

 بام

 ۔ایراترکہدعواک

 کا ےن ای سان اپ ےک ہما لاوس ییا ےس ئ وک کس رود یو :تسلقیکے تری
 گری ارود سای آلا دسر ار ایکس انب ہجغانچ اب درکتیج ےت وہ کس رک ام ضا داد

 20تب آے فرطیکت شیپ اوکتتسد سا ےک ماه لات اوہ ایگ رام نوخ بش باوجو فارطاےک مامی یک 7

 - ےگ کو وکر وے یک ل

 ساب و مرور حق کمي ابن کود نا راس کسب ادب کس ی... ٹیپ ٹاک کای یا

 یا ندی وک یا ےس لب نایک کس تاک ررط کلم کش شید یو کندی ےرما لنا ےن وفکر یا انب

 لشاد ںیم مامی نار ھاک بایماکن د ابرار یش رازراککن ایم کت نو کار یک ب دعب ےک ےت ان ےک کج یدارب ھیڈامررقنادحت
 ید شا نشر دعب ےک یا واوا و یم لیٹ یہ رب ےک کر قے یک کود نا ےن ری اب رک کت سادو یکی اے اراک اوب
 ملات ےس یا اید کے ےک بق اھت ےک ںوراوسےک مامی لئاوکج وفدو ذات ا ےن ربی اپ آئل ےک کیکی کر کان ہ رکےن جروفو تام



 لوارضح..... مرا هلج i4 نورلغ نیا جرات

 5 _ایگ بق اھتاکن ا کک نگ تافاضم)

 ر راغب ی سیا دادعت یکن جت ےگ ےسر افر کم ںوک عم نج تیبحں یی یق نگری رحب ےک ی ....: ی اورا ر خب کر یک نب
 یک ا اض نب گنت انچاھکناکے آس ارغب ےس ریت تارے ز یکی اوج تیم وگو ناوک ردم روگ اص ب کروا ایکو کیا باہ یک
 ۔ایدرگلاوھ ےک ر یاب وکں وی یق ناروا ای آداردفب تیبحں وی دیقےک ہنی دم قباطم ےک تیارہ

 2 اھتے یش ابتا اہ تالف یئ ازم نب کی دوام کا کره :تداضب یر )رصد تا
 اےس ںیم نا یھت یر کا ہد ی تبحم یک ی دص باک ٹکا تساینربد تسشلیکس او اتوہ نشر شکر هند ے نايا

 ےنآ 7ر لہ ند غیلغر خان وب داس ید آاید دے دو روک ھپ یتا ےھت ریو ورا رد نان ناں یم سیم ےن پو

 ی ست یا ات را رز فتا لر ایفا ت تروس یک کو بس ےس یو یف فر ےن رک شو نشے جو یکے نوہ لا

 ۔ایگو ےد بییغزت یکے ن کت شی یک اوکں وگوا ےن بل اطروا خارش نادرا دبا ےس یب ںویھخاسےک ی ار وا متر

 کیا ےن بااطروا نور وبا یل رک جیم یکی ارپ را انکی وا فور ملاپ رھا ےن ںوگول ےس تہب یخ انچ ....:اشو چا رڈن اھ اکت وانعب

 ورہع ںی سی اکے کاخ ےس ےک ہوتو راو نابشا“ بش یک تارحآروا ےک ترم لص واتر را نمک

 مارب نی اعا تقو ادا هات نت شن تماس گچی لیپ ےس تقو سش کیک ران لاو ےن رکت عی رهن ارگ ا

 قرار مس تبار ؟کیاروای گار کرکن او یک راقن میل ابا نب ھی ئاھب روا ماقم مئاق اک اھت ندوج ومرضااکس و
 ای دات ھیچ اکبل اط روا نورا وبا نہ را« یر شاو ےن یکایک لش مای ٹی اسب کیا ےس یقافناای آن

 انس نت کنی کس دات ايران کیر ناب کن... یکی رگ کل و ۳
 نت ہرماسوکں وگول نا ےن میا ربا نج مرگ و :رارکبسےک بسی انچ ےل ےک یرایقرگیکہر یو مصاف گا 5
 ایگ ایک چ س م اعراب رد ےس اہ ےک ند ہفیلخ

 0 روا توا ےسرصن نب ما ےن ند ہفیلخ اد وج وم یی ود یلان برج یش سیم سیر... :ٹک رپ نل ہر

 رش نہ تاک فایر 0 ہلم اکتیبور یکی اھت دوا ےن یش فیلخر چپ“ ے 0 یلام الو یکے ر من نباید ی ل کن آر ت اغرب یک

 کت مدت غلاف کف یل ش ث ہم رداد یم ن آر پ آں ون اتت پر روا تبا ےس تایر تیر کا یتش کاب

 داری رخص یا تب نرخ تیکت فا دشت ساب کره فرح اع ناوي. لب ارت

 کیاکہ کس بکش “وہ دواد یلا نیا یش ےہ جام نوخ اک ق ا جل ےک نیمار یم یک عروب ےک

 (۳۹ فرخ نت ڈر ج) سیمی رج ورک کن بک ب۱۳۵ ضا دلج یبریط ترا...

 اٹ ار داد لا نا یکے ایکن اب اعلام آرش اچ گر نآ تقی شا نو...

 میل اھت ایکن زناوڈےس تام عاوک رب یب اشروا یوہ تسلی اد یہا نج اش سرطان اچ يک کد لا کت رم رب

 رام نشا تنا بار وا ید و مہیا اش است عالا نی کولر وجر ےن دشئاب ن شدہ اہے یقوفرواایکغ وجے نر رت ق کش یق یھکووخن ےن

 ۰ ( دو )ارت معاد )یک قروه, ورک اہ ما دت نبا مالت

 یزید تس هک یمن نر تساوی ريق اک ع ا اد تنس ینا تم کک وک یتا نر ےک تاق ن...

 رے رم 00 ار موی عا لپ .آ ےہ یہ کیا ےس سیم نا ںیہ بدو را روا تی داحا یکتہب یب ساس اک
 راج یر طار )و: نشو کش کرک منی رک صنوب تھ کن اچ



leلواصح- مزاج رلج  

 ےن صن نی تا ڑب فرط کر صف نب تارک مے مان او( 9 نرو کد ز برگ رهن رپ )اص ناو قیلخ اچ
 یاو راک اپ دیم ت فان تاون رکا وکٹ کس نزار دیس پرس رود رب هنر او کین نوش یدک نادر

 ۔ایداھ اچ رپ بیل س.زاوروک دادفی وکی ق٦ع لاامیی حب ےک

 ںو رت اسعکل تماہبے ردااین زم 2ص 0 :تاعقاو فلک
 1 یوزر نآ 1 لی یاس یاس کس ار ار رس دمو لاو رب کس ںیہ ریت نال وک
 1 7 81 تب ور روا گم نر لرو وے مانا رو و والم ےک ج رات ر ییا روانی اچ ےس ریت کل و اسیعر گے در ضواوم

 و ای کال رکے آں وی دیت اچ ناسا شر اتچرکر کال ارض روا انکا وک ریت یئاسیع سیم ےل دب ےک لادو
 کس لو استون یر نام ہہ ریقنامسذ_ لو سير ايد کل ی یئاسیع ےن نون ص ان < لر نم کیے ور

 ۔ے مزد لر اچ وس رم اپ دارت کن ای اد تاج بضحخ ٹی

 : اد مس بت مت ری یے مکرر اف ےس یاس مه نی دیعسم نی تا :یراب بیر
 رعایا حت عو یکت اکشم یک ار ےس ےن کاور دک کور ےن ارشاد را عرش درک

 مم نورئوپربخوادھت یڑب فیروز فکس افکت کون کارها فرم کو تی تم در یکے لا سدیم رھا

 یکس ا ےک کل ورم وا یک یش هو تر ئی نا تیقاعان ساوکدیعس نب تا ےن او ہفیلخ ای آں یاد مارمو لینے روی یوم کال کب وڈ
 رگ رای اورتن یر ماپ

 رج رکو التب ںیم کر ایپ یکم اتت اےک رک مولتی سم وا مے م نب ندراپ فا ها اونی :تافو کڻ او
 را لثت شم تاب اوم 20 کام ند کیا ےس توم ےس رخ یک الع۔ یئاپ تافو شیر یقاب کہنا یذوام یار

oR تپ 1۳ اوس ںی چہل لےے یگ راجا رایج ترس های رس کنارش گرایی دما لوس 

 ےس ی تاھا هر رپ آیه کس تمافد ےن دواد نیا یضاقہکں یہ تک فل اھتاکنپ مت ایاھٹاودرپ ےس نرخ یکے دات اما ید
 اوہ یک احا وم کل اوک اپ ےس بس

 تاب اولا روا رفت نا سم ری روا یک یوم مع یف

 واک نوھ و دیکر عون وہ ے لاتا نیس شرک ات رنو تراس کش فا ریو

 را *؟وہ نام م تفالخ تنوع ےک رم کے اوج وہ ےت دڈ سینے یت دلا کول اي اہکے رکب طاق ر رضاع ےن فی

 داد نرو رفع ارقافتا ےن بسراکرخ آگ ےنرکم ٹا ار ںیم ےراب ےک تفالخ خر وا ےگ وہ ےن کو ےک نم
E۳ ٦ کا مل اا  

 ( ٠۹۸ لم لاک را نار )ںی ۰ ۵

 او اد یا نی ہما یت ایر ملے یسراچ ںیہ سن رک اوما ریا نامش روم س ہار یک کی ٹو اد س نٹ رق اناکں ام یکن ش:ہغیلخ ..٭
 1 ۱ لات اکن آر قتل روا دجاو اب یاب ایگ کن ش سج یٹوراپ ماقت ہار یکہ کوا یئاھ پو ذانج زامن ےن یوم

 7 رتی ؟راپ تیا رروارا اہے نرق لن سج ایا ناقتمااکی لات یفرابتیرروا نقش ےس ںوٹذ یم روا ںوم اما یھبے ن ا جزا یم
 (۱۳ ) :راولا بقا )ےہ اج ایان ین دوہہکا جات ات اج ایان سکت رپ سا سیمی ناز ےہ یراوس کیا یکے نارکراوسوکں وند اےک جدو لم...



 لوارصح مرا دلج کن 2 نورظنم را

 وک وص مھ کہا اکر لاک ےب لاکو مووی وطئ م ا ایکن ی و کب صم نب ت کہ مک باپ افواہ یک ا طع ہا حتی نیم ھم کرک
 ۔ کت ماتت تموت یک فت اط روا کک نا وکر متم ےس ازواایک ل وزع ےس ت اقف اولد

 تنطلسر وما ےک ر کور ریہ نادا کت راووت ایا نب کاربن ھت یم تقالخرود ےیہا ےن نشو ہغیلخ :لاوڑاکت ت اب لا نیا

 ا روال ات رو داع ےب توات ن یا را امت ےس تیلب ات از یا کلر دریای

 مالسے اچ ےن تارا نب کنلادب۶ نج ھ قتاوہ شاراب لکت اب چا ناو طیلخ رم کیا ات اتر لتا کاپ ےب کاک
 ےک پ آہ اں اہے فیر پ آ اپ قامت ما لنت جت بک دا قلم حس الغا شخ ءو باج اک

 ے ںی تردرض یئوکی کش اف کرم لا اجوہ شوخ پ آےک شئاغس یس یف نشین وملاریما ذےگ ںیم اچ وہ تسرد قر طروطروا تالاع

 ۔ایگ اپ ےک داد یلا نب عا یار وانا ےس ںاہو سش تلاح یر مومن بو وی اتم"

 و تعا آ شیٹ ےس قالخا تیاہ اوہ اٹک ٹا ئل ےک موہ تعا رو کس اد لا نیب جج یش :لولساکر جاش

 ےک وہ یاران ے ےک ناج اب کلم ؟تس شف لا اپ ےک پل اک ن تم یادی شراب ااش ماتر دص ےس مارتا
 شاپ نا فیاض ت واقد ے ند یارواایلر کہ دعواک ےس دمام اکے ےس یخ ی دب ےن رتا یکے ےس ورک شادوکنا e اتو اما تب

 -ایگوہ فاصح فرطیکل وم لاکر ا نٹاوہفیلخ کک کں اہی ات درک نفس کت تا ۲و بج ےس

 وج ایا یگالخ ارب روا یکن ےہ وج ےس لئونم تو تاب ےن تایر نا... : لولساکت اپزلا Jl لکینم

 یاب ل رقص مری( لو "نیس رفع کید جک نو اٹ روپ رک ںی تمدخ یک له ادراک

 مگ تا نما ته یار وک رکن ہٹ رد ند یخ یھی کا یکے رک ارو ںی ویا ے را آ جی

 دیابت لیکر یھ ےن تا زا نی و رکرضاح ی کاپ ےس رم ےس د یر لا کفن کاج

 داب دوو شب لوید بک یار ےس ےک یاش نین ماریا کم لات یا لک . :باق اکو لکو

 تانک سا تاکستان ما ایک ر اشوک ایک اے نادزفیلخ اوہ ضاح یم تالخ

 ابر ما ار کت قو ساری وہ ادیپ یر اند عیب ےس لٹر اےک

 ار روت ایزلا سیا کا ید مک غ پاتیادحب نیم کیا ےک سان ہفیلخ وو تقو سٹی .... ی کت تایزلا نہا

 ےاکوا ھم بتادی دو جت اکے لی رکا یہ بابا لام ےک تاب لا نیا سیٹ ںوقاع لورٹنکییز ماق نا فک یار وادور ت ںی ناکہ

 ے ےراشاےک گیر ايام تام ارا ےکارک باپساو لا اکت ایا نا لب لابج ناطے نارق یا غیا

 ںیم سن ثروت کیا تاو+ہن ماق اک اک تا لا نا یھبے باصمروا ںوفی نا بج راگ ند فیل یک حرط حر طزورب زوروکت ای لا

 ھجٹا ےس اس رواق کک ںی ےس لہر طے دول یک ید آی یک کا اوچ ر سا هو روا ںی وہ یک یاس سا فرش سرا

 ےک یر ارق روک ایا نیا کے سات دا ناچ ویال لو الا ر فسروا رنز ن ورنچ دا کا زکرک

 ال ین کیک اپ کیا ےک درک روادہ شے ن اوس شو اےس ناز کت ای لا ناروا یک ورک وت ایاوٹپ رر سا ےن لکو تسب

 5تب حرط کت الا نیا ںیم ےنامز ےک یگھادان یکن او ہضیلخ لس یک یر عرب ریہ

 رگ )رای گير نوک اسد لب ایدی ےک رافرگے سا یم نامر ہا دعا ےک یت تسنیم شب لی

 دیک کل اوھدامرترز



 لواص مرا لج ۲

 اک بعص رب al د یلازف
 تای ناو دلو گردد لار یکی ا منت ی اوہ ںوھتاپ ےک یہا یاجروا یاب رب یک صمولن یک وتی پمپ یھب
 سفارشات اکبر تمام تراس ےتاج کر قر ط یک ریو دی ران ی را
 ۔ےج در ےک یئا بس ہوے ماکےک یر اورم روا ما تج شون ںی تاب ےس کا

 نشیب ے یک اک ےن ڑی روچ شن ولوو يا یم اس ےک کوت لف تو ےک تا ارزورگیا ین 7۳1 ناتا

E a e 
 وا کی او را روا لک ی یم لر کس لوس زیف رگ اب خو حفر مت اب یک رزم یکی نت ار روا از رگپ ںومرق
 رو :رخاف تحلضک یا ےک سا یب جت اس یدهےد تزفاجا ےن وتموت یا ت زاما کا ےن اتا اچایگ ٦٤ دان اردد لاا دایکم
 اچ دے ےت 1یم تار ےک سا زار فسوج یک اطع ترامادنس وک گل وند ارت فک رو
 : یوم اور رک تفر یا وی هرز

 و من وا

 اوہ سلاد ےس حرف اتنا بج ریو موی موش سا یاب دو ےن لکم یخ رعب نور کا :راقر ناتا

 3 اس اد سبب 2کر ںاتیاایکا ي ما ان اشراف کاور تسخیر لی
 ميس نیم ریما کھیپ نوک نج یاد فک پرسمان اچ بساط ابا یہ یاہو رگ
 ںی ناک ےک مزا نجم یی روا ی رک ات حس تفسیر شپ نہ نادر دوا یخ 7ےل فیرخت شہ دادخب لپ پآ گے ایامرفرداص

 سا که اس هدر مربا نا اب قد خارش شیفت خر رام ےلص روا تابعنا ےک کج وب سم
 نو 2 سا دعب ےک یا اد << ااوردر وااید کور ےس ےناچ ردناوکں ویھقاس ےک سا ےن اح ا ایگ ددنا ےک ناکم اتیا تنو

 ںولیدوےر یک ایاواماو وک یار 04 : قاحسا وت یف وکۃغ ات ایلرکر ار ک کای زن ما مقوا بو نام ںوا گود روال روصت وب

 ی رک روق تساوی ری فلاح ات انچ لوم نورد راه ریس نا

 ی نایک نایک لوض لب تافو کابل تر ںیم یہ دیق بارب ےس ہنامز لنا ریل .: توص یک ناتا
 ےن سارولاوہ زور فا ور پ تفالظ تک صنتسر هو( قومی کک جت اہیی ےس ر ںیم یب لی ےی ںوٹود ےک سارواایگرم ےس جد یا اھ ایگ دکان
 ۰ ای درک( رواں وود نا

 هک کتان اپ یم م ہن رمان وو بضم روو ناچ رذ آ0 سلم ب ثیعب نرم ...:ہنتف اک یی نما
 تابان نایب نا ناب بم اپ رند اب تل دهه میر یک یک یت ارم اہ کل اک ےس نرم لق ےس یکم

 مندی نب لا مگس یاس ارشلا انب روااھتریق یئرگمز ےک بحصم نی میئاربا نب احساس اھ ںی یق ںیم لی ات

 رکاب ٹیپ بھ تقو سااوہریچ لئونمذیخ یکتا رات آر ھوا یار ماس کتدحب ےس روپ ےک یئاہرر گایا کاپ رپ تخامز یک ینا

 ساسی بلا ار لک رات یکتا نا ۰0

 تستی هل لک رخ یار واسط مین و دلج یبرط اج...

 ( ھال نار لیلا )ےل صافاکن ددد نایمرد ےک درم تردا ےک کا٢ ےس ل ورش نایاب...



 لوارصح ..مرپچ رج و نورلظیم ترا
 فکس هر ی رہ لیقن ارود شاای فر وجوه لّج نم اسروا فو روا گل نم یه

 میکرو د شوم انک ڈے تع اھم یک ی نت منا نکن ایا آلو نایت نما بم واب
 سدر اک ف یی ب ھت بیاید انچای درک کیر مس لش نب ل بیو رت ےک رک ل ورازا ا ےن لکو هچ کت 721

 رتا ےک رشک ںوراو راز بودو یار شا نب رکو مروہ چ انچ یک ر ظا ت رو ص یکی ام اکر کر یی ںی ق کواریا ےس لوس زیفروا رک ورصاخ

 یک کیک راق ےسارےپ ںیم یک لورو ایا کاروان قاب لع کج ندیم نسیم کیک تلاش
 تے لارغا نب نوے اروا ایگ او چ دوم تار اڈہ یھی ماش تقو ناتو: گج روا لق راے ر اکوتوروا ےس

 ول مت ں وماجد ناہاوکں وراد اتےراہجرذا یب کا یکے دم ایپ رس شیر نب روک لی نب ن یل س رپ
 ۰ لو ادراک لس مکس کتی

 یار شاپ رک وھک زادرداک تپ و کک اکل واکس ساق یاد بو فست نم ...:یرافرگلت عین
 روا شرو یکی ا دوای ٹولوک اناکد ےک فیہ نب شرکس فل مہٰلق ےن رکشفیاشرواایگک ایہ رک ر یکی دیت نھ انچایگم آل اپ ےک
 وک ہی دق نا یل شاخ گوہر یقر کے ےتار تیمستیحبردارفھچ سیم لوٹییروادلازو رقص ںویت اھب پا یھادوڈوددعب ےک سا ںیککی کرا رگ
 راپ نزنوا تیبحس ںویھخناس ےک اک سیہ نب گئے ون ےک ےناھکو ےک لوکوارک کپ رق ےک دادب روااوم ناور فرط کو ارخب رکے

 وک وٹیپ ےک سا ےن لئوتمذیلخ اکرم سیمی دعب ےک نیم کیا رک وادخب دم نج جید لاڈ سی لیشوکں وگول نا ےن کو فیخر چاک
 ای ورکی رج رپ رایت اس نقاش نبی تار

 هم نر میت عی یر لو کر اوایل لو فست هیف ویا... تقی کتلو
 قیرفا رے بتلاک ۵ رھخماوکس اروااگوہ کل کت وات دعب ےریم کال فلحیب تنقو ےک نل تعیم ۔ ےہ اھم ان اکہ زن ےئاجہ

 لئاریق ناکہ دنسہ نیم تب تو نب کب داوسبہلچ دروک وہا ہناع لم: تیبہ جیب ایده ديد ےماشر وخ نب ر برخ

 یک ارد ایا بھت راواکت فالخ توکل ٹٹٹب ےرسود ۓیہادعب ےک رقما واد ے د لر گا موکت تی ار ھاسرواور رپ ہوکر زاروا

 یز ےنپا شی ہنی دعب ےس رپ روا ےک تیانع ےن وصص ےک لراف روا ناجی رذ آ1 ہینیمر آ؟ےر؛ ناتسربب نامسارخ رکا رن تم بتلا زم
 ات راد لود ناسا الا رپ ہس اک تھا ای کرواص مک روا درک اش ںیم یگماچ یک ئاوکب رضعلارادروا نئا زس ںوقالع لورٹنک
 ۱ کس تین وصکس ماشروا نیس نشب نوا اروا یف تہی کک دہ ید تابوت

 لیک چ ےب ےن وات ںیہ ریت انچا ید مکی ب دیت یک ابو نوک 9 پا تلخ ل رس کا :تابارفار کد
 ناتو لوک تابع یوم روا ی تمام کهن بت واچ ست یاب ما خر وانا ے لو روڈوکرمک ایہ ےک

 ید روت هد لک هی عش یئوک یم کل اھل دری زہکی کت دزامگیکت اب ساروااب کل راج نام اکا ے ید رک دہتم یی ئوہریت
 ۔ںیماج دانہ ای یک شر وتم یکن یط ایش ئل ےک تمالعرپ ںوزاورد ےک ناروا سا اہ ب یلص نیم ںوسلج نہا

 نہ ناجا یاب اکی اردااھت لوک وال عےک سرا اب اکرہاط) بحصم نی نک ن ماب نک: توم یک اربا د
 تب زاورد ےک تال راد سیم ہرساس یقاحسا نب ھا اک اروا ھت ںی راودا ےک کوت روا او: معمہ مضنچپ نومام سیلپر ضااکدادخب می ارب
 ماتو روا یکن ی ھو ہم وکق احسا نب شی لوکس ا ےن لکومغیلخ حب ےک تافو یکم یڈ ارب! نب قا ا شوی ۔اھت ترک این یک ا

 یار پو رگک یا اکں وی اپدواںوز

 ۔ے رز تس ےہ ےک رہ غر لج زیا لر دہ ےک نورنغ نار تج نام  ٭
 ( عنصر یر رج ) خر اید وز مک ات ,.ںویمذ,,ےایہ ےک ںوی رکشلنوا چاہی .* 7 ۳ ۳ 7م 2 زین ےک یت



 lar نورطظوئاّتر ات

 کر مامی ےس بناج یا ےن نعم وا ےک اطع ےھت ےک پاپ ےک سا وچ ےب وص

 اروا کوت یخ وار E لاوت تارباوت روا

 نادر اف یک ممت ارا نہ رکاب روگ کس راف وک ایسا نم رغ لئونمہغیلخ ابد زہ ےس لئوتمغیلغ ےن قاوحا نب ھئاوہ ارات ت

 اا نم ہک یک عحتاسرو اکر ہماموکب حصم نم لیتا سا نیب نیم اب اب ساک الو مارا نم ا ےک ساف ےن اھا

 ایل لات اکانت تے جد کک ادرک پرگل اکسل راے اا نم نس بدهی ےک

 تس درد یک تراک ا ویر طب وج ھ اطاوسا نم طارق بل طب وتر جنم فسوا ہنروگاک یز ریو :توافب زر لا

 لا کف سود ام تو کل قوتمفیلخےک رکریقرگت یس ےک راول ا ےک نب فیل وار گا ہر ضاح یب ترام [لاراو ےک ک

 و ہےک یاروا یگاھپ دازاچتپ ےک طاوسان نج طارقاوہادیپ لاحتتشا تقخجس یم ںوقبر طب ےک ہییمر تم تر

 وہ ںیم 9 طب اتمی ناضر انچ بش کسی اراک فسیا ےن بس ےس غار قاروا

 ےک یاو ار رکے و تستر فول ںی کر حک ی لعب ےن لا اله رج تستر آلا ری گن. فسیا ایل رک

 ۔ایدرکل أن ییحںویھتامس

 هو تویتر لیماوبہناور ےن رک تک اہ سار یک مک لک لف ےس تولغاپ لوگر یکم آل لا
 یوم لات لر تم اب درکناور لیٹ تبمدخ یک کوت یل 7 رک یا را

 یی کر تروا ھت ی ڈب کیروا هک ےس راب یو آر یمن اہ راے ںیم ںویھتاسےک ہرارز

 5 سم درست شر رشیدی کا شورش ری دعب ےک سا .ورص یک سیل :

 ےن تاجا ںی لسا نت اتو مک کلھ سیاق شاب ترول وتار اک ع فتسب کیا اوک کت کی زرواایلر کور صاھم کس ار ک

 5 رر ےک اوا تاک ےک ںی رک اک خم چیکار کے سل ما کمد

 هد سال جد ورفا یک نک آ م ترا رمت ےس یک یورک درش یئاسرہ گ س اے کا ےس ا ےس ےس

 ےن ںوتسد یلرممروا یک ےس ررر ہے راہ ج ےک و ہر زن کن لز ۷ او ا راز کاپ روا اگ وہ ہایسو کا اخر تانک اب

 ۔الاڈ رک وک قاحسا تقو یا ےنریگان انبار کرا فردی زسا

 یکن سر کا ہر پارپ ےک سیف ےج ٭“ لن دفص رش تیمحسبایساو لام تا لامعو لئا ےک یقاحسا... :کداب کت دفص

 لویو ا ےس ہل روا دمر ےس ایک ا تا ]9 7 اد باب لر

 ملقب اے وورش ا 2 سر یک یھ مج
 5 روا مور بنا ی 'ےرسود رم فی آےنر نب رعب ا اک ایھب ہم ےس 2 “ملی وں ودیسر ل انار اھکر رک

 ۔ایکر کر قر وکی رب یاری کم نر انب ر اپ یوم یا یک باقم ےک لق لایک ات عادی

 ضیا نر یر توس نی یم ی او اک رو جز رس یکن رپ سهل راف ےس ہں ل. تب سیل

 ناور فرطیکدادقب تیبح وبا کاذب راک فرا وال رو ریبن رکے اں اپ تام تے

 بو هتک

 ۔ےہ یر فط وشا نج طارق سا کس طاوس ان رہ طارق ری( ۳٣۵ دلج لاکا نت راح) یکح ری سار واری ۱۸ے فصو دل ییرط ر...

 -(۳۲۵ف“۴رلیرشا ند لاک ر )س رھے طا وج ےہاھک کر زب اه گز شن.

 )دلو ا راج )ںیھید ےس وف کج ےس ہم ین دفص ۓ ایم ےک لیبر سی ےن کیا ©



 لباصح .....مراچ لج ۵ ۱ نورظنما را

 دا لای آرا ےس واد ییا نہ ر عا نوک یر... :یررقروا لول ها
 ریلواواا ےہ سم ںوٹیب ےک صا یت اید رک یقوکف ویب ےک سا ےک رکا ہض سم یگماج روا باساد لاباراسساک جا یضاق ےن لئونم فخر کی ھڑب یئگ دب

 را اس کل ییا وہ ناتھ ب ضف وو اک لکت اخ یکم ا بج روا ےک لتا اوج کس تسیق 9 رازب یار ابی درازب سلوک 1 کیا ےن

 اف ضراع لوترنارا شات ےک کایہ میم ےک کت ضورف ابساو لامانا ےن ریولاد ہاکی ید نوک سم ش اسوروو اما لر مہ ارد

 لک ت اارایتخا ےک یرادہ وف ذو اد یلا نج یولاوہارواایدرکت یانعو اکانت یضاقتےک رکا واب وک منا نب یک ےن لکم لخت الو سیم

 راز اپ دار دراز ھو لوزحمرکوہ راکششاکب اح ےک ہضیلخ یھب ا ا شے اے ٣ :اضتا یضاقت

 بنام برن وار نر ےک ساروا۔ یئک رکے ز یھت یکم یک من ب ی ٹک ںیم ہرصب وج نیز “بی ج
 یر عرش لااقل تمام یکاپ تافودعب ند ںی ےک ےن رم ےک ولا ےن سا ےن داو یاب تا اقا اکر مو

 روا تمام ےس ملعس ےک ناورس یش[ مہدا نیب چ"دعج ےن ناوفمی نی مجوا ےس ناوخمپ نی ماہ ےن یر روا ییا مک کب ممن ساےس

 ےک لار ات

 جد سااب درک اک اخو مج کر "خو ور عن عن صیاد قار مت ریا نی کوم تیخاوا گکچ... :تواغبل یک ص

 ر انو آدنچ ےس ںیب لویھقاسےک لارکل اک ےس ترام لارادوک ا روا ای درک ولب کوم صفا یم ےس

 نایک ناطق ےک صل ما یکے سا یکن یوا کرانا ی وریت ت جین یک السا روان 0

 ۳ ی ےک ےن کورو کہ ا ںی ذکر نشت کبد فر سا شی آں یی ےس

 ۱ روا ےک دار سگ )نکس هدر شاسی اي کس کر درک کنون قت

 7 ۔ے ےل رکل اش شمس ا دے ےدہ اد بیر اج ہے جنا ۱

 ےک تاب وارتا ےس ناز اقا ورود یره/بالاکت اعلان ...:ی عرب يک تاج لا
 علت ےک 1 ورم لاو ساکن هو سر کت کوس لک ات ےر اعم یا یارب ت اص نامرد

 دم اکسل ور لے لدم نچ قاق تشنج رو

 نیک اوتایکو وم یم ےراپ ےک ےنرکو ایج فرخ ےک تابه تالیف یر الا یک ا سم تفالغ

 نے ںی ناسآ ان کلام نا هری ادب تی گیااکں وی کروا فدا ساپ ےک امام شد مرام کش

 : الم و مارس تام نا اگر تیبا اچ تفاس لا عماد کا

 “چے اج وہ تا لو یاد کر
 ند د ےس آوا ترا رش کت اچ ویلا یک ا ا ا تمہ رکن کیپ لئونمفیلخ لوس یکتا لا

 روگ کت شرار واتساب ندرت نواری اره کس یر جک تساوخرد کیا سیم تفالخ گرا ہین انچاوہادیپ فوخ ےس داف

 اد نام خاکے ن رک یتوفدا لا یک شڈنادی نب بم اےک نوک ) یت سا نب میا ملن ےن رک نج ےس تن کان

 بس اب ساسان فرج زلایورم 0

eتب یاد ایرف کوهی نایت تاب منا  

 )٣ار لما اک ر٣ )ںی ےن داف کج اتر ب ماجہ ےک بج ھت سم دو با.

 اقا مو یا تر( )سد و وہی مما نب دل ےن تولاطروا ےس تولاط ےن نام نب ناباواےس اعم نک نالے مادا نی دعب روا ۵

 )٢۹( یر لاک خر )ی کف نصب ےب نومحص یا ےن یج تول طے ےس بساھت لات اک یدقم تی رو ٹی یخ میا شم



 یلوارصح مرا رل 2 ۷ نورلخ یر اج

۱ 2 

 ۳ کت اب ےک رک زنا ید ت٦۲ ںیتککی ھم ےس اہے مز او تاور ارے یک و کا
 ایگ کن وحی نزار برف درک

 سقز تیبا آه اسبق تارا داباکن ا :تسلق یک اج لا
 ہد نارود سا ےک شیر کرا کرکل اتو لادجریخوکن ا مہ تقو سا ےاجوہ مخشیافدسراکن اورنش ںوفدےڑوھیکرپدیما یا یورک ورشا

 بصا لو ذی اھ یکن در ار مس تم یادم سنا ی رپ اس لایت

 یا م ناری کیو مند ےک ایگ گی دکل ستاد مات اپ پیج ورک ما اش گپ ےک انک ور
 ینا رہ یہ گندے رسوو نوش ایم اکتتس سا ےھت ےتھشا کرب کود وک ۳7۸ راز تشو م نوتا ےک یا کوچ یورک را

 ےن ںوراوسر تنگ ےن اھ رکک رب رگن زاد یک روک واک وفا بل مر دون ترکی
 ےس دا ترا آوا بق ھت ےن یاری نہ چک تست نام بر رگ نیستم
 _ ےک ےس رک یقرواے رام ید آں ورارچاپد

 لب دای رس شب راکت ار کتان ناف اب رک لا :زاز عاد نامآوگہ تاج ی شا
 چرا اونو تفالفر اردک ر کرونگا نا ےس یو ےک ابا یک ںی دے دی رد ںیہ ےگ رک مج کنار اھت ودر یا 2
 روا درپ ںواےک سلا ایکزارفرسےس ہرخاف تعلخ دار شے تز+ مار ضا لوک ب ےن لت غیلخ ایک کر مو( سین ) ےس ےہ
 ها ا ادعسرپ ےتالعےک یاروا کتیا تم ارم گیے رم ےل ےک یئوفا تزگردا و سلم یو

 ای مقوا فر لر اچ لب لوکس تاتو ےئ یاد یس فرط مس افرا ااا

 تو اک لا داد لا ںی 0 ںایتخکوض ںیم کو ڑب کیااکں ویمور ٹری لا یش تشہد 1 ںویبر
 بسام قوم ےن ںیمدر وجوہ دایر لگا یی ڑوھتات ایمر کب لطرص ےس ترورض یم نرصم یلاو یمعیق مسا نم سن اج بن فلصر
 ےن ںویمدررک یب ںیم سننے ج ج فرط کا سر ںی ر یقروا بابساو لام وک ویتشکروایدالجوکر سم عماچ نواری اخطار
 تر کج نا کے اتری

 سورن نت ۳)ا ایکدامج ھتاس دف امر رضا ےک فئاوصینڑا ا یم نیم یل یم ہنس یا :م اتم درودن کپ ۰

 یر چبر گی رکل وقت یئاسیم ےن دادعت بہ انچایدرکل وک ا یکا جو نوچ یھڑھچ یھب ن ی یاب اہ یم ےک کروا تر رب زکں ویر ت نادل
 داد حس شو کے فکر مان فیس لیلی درگتساوترو يک 8 تادانم یدوخ ےک ےک یو
 کرکے دی دنوکں ہری اا ںونارلسمروا ںویمور رب سسالر بنچ انچ ایام فررقموکب راوش لان باب ے دہ ےک نقل دارا روا

 تیں او مانور کس طلاب نوت بشی بز تراس لو ر رها کا یارک ہے دیت کے ود
 ی ےس وہ ےس کرا کر روا اه مد بناج یک سید حب ےک یی او یک شرم نب یکے شک اصروا ۔ایرکر ارگ
 ےن داس پا ےک کرا روکنا ال سوپ تا درگاہ رب ا وقال کرج دایر ٹول ت ان اکرم ںورارٹہ اب درکد یعحشوکں وناملسم

 ۔ے آں یو ما ام لدی رک یک قادت ےن پورگکیاےےک اےک ناروا ا لادبق نری اش رت
 [> ؟

 ےہ رجب ایتشکوس نشے ایہ ےک وسرب ۳۴۷ ف۱ ھ٣دلج خا نا. .

 دانا وی دیقےتپارگےدیب دفوک صد کی.



 لواص ....مراچ رلج ll نورظنا ترا

 ناور حل کس سراج لث مور ماسک ہفت اصوکم تک نب یلمےن ل٘ئوتم یل رس یار کس لا... :دابچ اک فنا اورو مور

 ارغوان کش ترور ماوس کس ای و عج دادفن یم یز واایک
 هی تار ایل ارشب لاو 2 سا سو اد عقد قاتا رحب ےک ساب مت بک در ی هک ملت شو

 ساله مور لیدر راکت نج کوہ اد یی مور الہ ےن سااہلایھپ ےنرکاہچ سی مورالب ھتاس ےک عو ناشلا یک یاوکر یک ب
 رکا ویب اک یکن املا نام الا ےس تمہرہ بج کس درک ای شر ت اپت ت اہ و یگ آم اکن اولپ ام روسروا کن درک ڑپ
 بای وال نیئاد فرط یکم المادالج

 راے اوت وم شارا ےس نا ر طا اهم رک لا له ھر طاری ںویمور شری نت لمر ط ای اکل ویمور

 نہر م مسا ۔ایلارٹچسوکن یب طب ےک رکا روکں وی ریت نامل رازپ کیا ےن مدد هاش چن انچای درک اح ےک ںوموان ےک کوت لغ ےک ک

 سل ادا اپ یک اشرف ےس آتا مور راھ چنانچ یدرکی اھ ڑی مدددالب ھتاسےک نک اص ےن ٹا رڈادیبع

 یاروا یئدرکی اھڑب ہہ ہیک طاق س یحں ایتخکں یش ںیم سر کے ناک وزاہج ہڈیہ کیا ےن ناراقن نب لفف .... رو اپ رواریک اطنا

 راز اپ ےن یک نب ییدوا ےل ہکرایفرگی اسم ںورارت را آق تست تہب یھب اہ ایگ ج کرک رز

 ۔ےۓئارک ر کدیترارزج ن ےتنپا ےنپا ےن نشر فای یک وال وی دیق نارلسروا یئاسیعھھتاپ اس ناز اب اس

 ناف تسوک کم ں وند ناک قموکب حصم نی میئاربا نھ شرف سنتی شوی... لاک لکم
 را لا کک )ارا ناوی د رواق کک باک ترازو نادم ت ایا نہاد بج بج ورش ےک تلخ نام لک کاپ یو

 مٹا ربارپ تاقخن ن او در کع یک ارواایگی درک لو زھموکن اورم نب لا ہن ام ز یسااھت یز ضا( مالغاکز زا) ین اسارخ ناق ا نب یسک (ویورفآ

 اتیا بج روا یکے یانو خس ےس ا یر نرو کف اط روا کک نیک ےک رک وھی کک یکایک یک قل ل وخ
 ۔ایکر رقم اف فیصو تم رای ئل ےک

 نب نی تارا ناوگان ایم دا کاج تم کره لو کن سا شو... ےک
 نایت کیت افو کلن نر( یہی اب نہ تاعا ی )یک س ایا ایا اک لو درشت ار سکس ادب ےک تافووکب حصم
 روما ےک ناجئابرذ آ شیر آب وصرواایگایدہدبمعاک ترازو دعب ےک ساروا درہم اکی رٹرکیوکن اقان ب یکم بشارت شوی وہ کاو یم

 لس نی دین ؟هنس ار چخ انچ ایکر قمر اددم ذھب ےک تافد یکپ اب ےک ساوکیزورم فسیل نب گیس یلا نب فسیہ اک ارخروا برج

 وکر یک ب تاس ےک رارج رک کیا ےن لکو تہہ فیلخ ےئل ےک یل ورم یکں واول نار لب هه اپ کاج یورک ل اروا کورکی واب

 ایر رتن اروم اربا ن: قاحسا نی ڈار عاکں ون اکی کداوسرواایل کرب ایکن وخےک فسی/ ے ںوگول نا ےن یار ابو

 ےک انتا یت مم یک کی یک ارد ایگ ایکل وزن مےس ے رہ ےک یشاقکرؤاد یل نب صا یک ش۰ ویلای

 لاو هم زا کرفا کسب هتسا له خب تفاوت. ناسا جا نان نکات لر

 یاد قلا شا کس لو لا جرات یاقوت زرین روال نا کت انت تموت یو اوس

 ےک زاد الب ماقروا مرند نر لنز لا اکبری وصیتنامه ا 2 کس هر ؟لاسدحب ےک

 ی چ کا یکی رم ےس یا ےس شف شن یک اقرت یار میترا نہ یوم مارا شتاب نت رو کن وتسار
 نامند کس اس رله مو نت نا را یئکی کاطع ییرنروگد نس یک نقوی ودبع
 ءایگایکدرقم



 لوا مرا رل ے۸ نورلف نی اّراج

 ریبن < ساعت مار اتو را کم امام ادا نیت نہ ید نب دی وک نیر کسی ی۲ ۳ ...: تی
 ۔اھت بم ان اک یا ریا سیم گان پس سای تاج نرم لوض

 ودایکواپ ست توت سون روا نار الا رواایار کر صف ب0 ےس لا۶ فیت شرو رش ر
 را گورا حس لا مکاتب کات تک وات | انار کر کالی
 ہوخ ام روات لیتر کدو مدرک شل ارگ یھ کک راج یشن کیا آی اپ فاقش  فاص یم

 خو اض ناول دروا عاسلاوبارپ تسار ےک زامتدوا مم کپ ےنرم ےک رانی د نیرفن پر منی ۶و1 مس نم ایش

 ےب 8 یم تر ےس ا تی سو ارم

 7 تے ام اے e تے لاو ب09

 او یخ کر رفع عنوان راوتاوج دام آس ےن کر گرو En سوق هو بج روا یک شاف یک ں ووا اےس عرف س تنطلساا

 دریا شر آن ابا کم اترو رات درارب سی ای کال یا کا ورک اد رک ب تشب کاخ ےک یو ےس لاب ادا
 نرو کتی زر تک دک افت ذ_ تنها ز کل ورک گرد ےریز نی یراہت رک اح بابسا
 ها مل ست لوقرلع فرج ےس ۶ الکوروا ی کس لاروایگرمک یو ررقق سارککادلبوکح ان تقو یىا ےن لکوتمغیلخ ادرک پٹ
 ۔ایلرکل وصو لام رامشیےب سی

 ےک تج کیہ لو کر مم غیا تطاس ہیکارا کت را :ی راں ا یر سرو اتم

 تیر E اچ شین اتقاع انداز پکے ےک دہ اخ س ناد ےک اے فرط کر صخر یف
 ریش سا کو تم صنم روات رکوای رکا ےس بقا ےک لبق خو کر خم مودی ز ہداماک لگ ںیم رصخمہ کے س ہجو یا لئوتمہغیلخاقت

 یو یا سک بش یک لر ) بیان یکی

 بس پآر مر ام تک نا تره ارت کس دم
 ےک و کور لود دوپہر وا اونی ارے تم کاج پ ٦3 سنا زا )هو تی ور

 1 e زی | مت تاب نا ویل :لںوسےس رک لکت باخ
 7 یر ای دےد مقام 3 /( دلا یبع ہت نطام ارم مزو

 )واچ یش امر: اوس نج اہ لو

 امر رپ تے 2 وم انب اک اج یک ایک وک رانا فو فط

 ۶ ن یاش نب م تالف

 ہریظو لیشروانابغصا یا روا باساو لام جاکس ار کوہ سا رن ےس فیصد ےن لکم دب ےک سا روش کل لس

 راپغاکل د ےنپا ےنپا لوفدد کنید یوم ےس رصتخمدوروا یٹوہادیپ یارب ےس ساون فیصد انچ کدے دونات ان ر ےک کا بط رم ںیم



 لوارصح۔....مرامچ اج اے۹ نورلغ ناچ راج
 ی اس اسم جمادی و ا یف اف اک

 ےس ادرک کی رنز یک یف طریراکز روا راک

 ناصر تار مترو اص ےس اروا یر قوات ع اھم کیا مار 2 ےک گلم وار شین اچ. یر ایت 11 لت

lAهل تداعی ریو رضا کت رام بست فو صدق ی رکے وک ار  

 "بی ییا دوتا یکم راش اج یادول: :رضاح روا نیناصمروا ےن یل ارشانب دعب ےس ییئاو یک ر یک ںیئلاورگےن کف ارز مدامخ با قباطم

 ہلجد باب فرصت دنب ےزاودد ےرامم۔ایگور قاب تیس نام سوصخت ام نقاش لب قشر وا کوس یلظروا ےگ ہ تصر ےک رکو وور

 ے روج وہ للو ساوجوکں وہم مم کارو لکت اھت اوہ انب لئوت یخ ںیم سجے هک ؟ل مر کل ا لوئاپ ےب د کلوو ےس ہتسار یس ناوہ الھک

 یگراب درب کس لول ین دامان ایک نوع ؟ےس ہلباعمایکرب ےس یارب ہکای کتا ددرکاھ ٹا ار سش انچ ایکو ساس ااکےن ےک ںوگواناا

 هد نا یے وا اوہ رم ےن 7 تقوےب ے رام لکت: اغ کے ر کل غی ےن وانا تایگوہ وما کن کی ہفیاخ' ےس

 ناتا ساب تو ریس 2 بسروا مکس تک اچم روا ےراماذہا اکے ڑوھچم سیون ز رک

 دل سورنا یک یل رپ کوت یلغ ےس ےس داراےک ےن ایی

 کس ناو مگه ہفارز عم تقو سا ۓآ لای ےک رقم کے براون وول 7 لورم... :[رالطاوم خم

 نا ےن رصخ رگیھت ےب ےس ےرداراےک لفرط کف ارز ےک کم السر ار ضم قباطم ےک تفالغ باذ آگ ولی يک اہ کف اج ےس ا فو روش

 یل تھیم ےس نہ رار واو لٹا یم یباش ےۓارس نر کوہراوسر صخم زظ ب ےک ا یپرکٹ نی رکا اھڑب ھاپ ےک ہار زمان اب د کو روکں وکیل

 -یل گتصی روااوہر ضاح رک اطا کرتا فیصد یورک ل پابس رة لاک مج کا "2 لا وا

 لس تم کت فلفل تس نا کس رب سلف یر روا تم ںویئاھپ ںوڈود جنا ےن رھی فیلخت قو یسا.: تجرب 07 مم

 راز پس سن ںیم تم یون تر نکات ت روا منشا فر فر

 ںویتاسےک سا صنم میک جد تزاجا ںیہ پا یکایک عروہ قت ن ںوکول ناےھج یھی وام نام یدزا سیم سٹ وہ عی

 ماو ےس ےس دارا پا ےک رک شو الت الخ رتو نایب ےس ا یدو خرواکور ےس ل راو ں وگول نا ےن یم نب یر یورک مت اف تیس

 تساوی لاوثی وَ قو دیدم یو روا" وم ےن رصخمفیخ و قو بز

 یت ےک نا شوا روا راز ناروا رفت رکا ش یب ضیا یو کیا بن برو لیس شریف

 ارگ نا زاروا اب شا ںیم تنطاس نیک ار پر ہزاوددےک یش ےئار ےن و ساوه ئل وہ

 ورشا راہوں وگو نا ےن اھت سد کیا اکں ورا لا ۳2 ےک ا او رم رہ ےس یداش ےارس لئی ین نہر صخمیفیخدوب ےک گچ

 رف ےن E ےگ ےرام یکدم ےس یم ناروا ےئوہ ےرھکک ا اھب بس ےک بس ین ان ام درک

 ںوقالع لورٹنپز ید ئی ارا رکا اروا کیر کر کف ر چک کتنی کیا یار کز تالف لک مود از یر ےن ےس تالخہع

 ےھت روم روز کروا لک یوکے اے جو کی رو وتد یر دوخ یک ں ورم وات بس مه اچ ساک

 یارک مج یک لک کاک ا ںی مالا کک مات ےس وم زورفا رپ تلف تن لاو: توس ..:یواحم نی نار

 نشوید رپ سیال اھت ناھ ی( کریک )دو ما ںام کیش نم مل نی لنا رفعت ا و 0

 هدر نام ینس هرکس امت ےن سا شو م۳۶۰ ت فرط کت عامو تنس لادن ن ایم اکا: یکی فالف ند نشبت ید سیب ودوچ ےک ےل ےک حر مس

 ںیمروننم مما ےن نا یئاھب ےک نازوا ام اصر عاب ےہ رش یا نیکو باتا ای ماکت کت ہرو تافص ٹیداحاروا سیما رفت مجرم ینا ا

 ی لی راز ںیلہتعع سیکس حج یکن اب تیادر یک اٹ دعحر کوفی

 E ارشاد ۵

 اوج آپ تشاظیم س



 اچ لوارص .....مراپچ رلج ۸۰ نورلق ى بارات
 لامپ ہرن آاکت فالخ نادناخ ہد کس مر سا ہم دچا یا لر ات یا 2
 ااو وردک ےس اناس کون ما لات کیا ی ماش ندا نرم شو کلان مت کا ًاتاہراجایک
 اف سد کر فسا. یارک وب سنا کس که داد روا ہکاچپ ناج یا سٹ
 رم سک 4ا ےنرک یک

êکر 7.0.0 یا یم روا یتا سی لو چ 7  
 ہفیلغ بج رب ییہ یکدم ےھت ےگ نیب سابعوج کی ےک سج ےس :یمالسا تاود یک نا ےس سٹجابدرکف وو طخ کم ا ےک اروا تو
 ے نادان ےک نوچ تیمحودرکک یا یف نس نب ین کب نیہ اد کس نرو آش مقاوو نب نسننن یل ویا و فخر کدام
 ےگ گا کای ناہ پا کیا سد اھ

 یبا ےس از یاں ںول روا ہم باج یکی ضنا برضم نس نی ہڈوادبع نب روا ےس لٹ نا ....: باک کروا
 78 یاب ات وم متروک ییا 2(۸ -"ص- 0 لا ڈو این یک سذ
 11 یراتمدوخ یک لو رروا یر ںووض ے فرط ںوراچروا وہ رگ واریسابع تفالخ ےس تنو ںاایگرام لکه زلف تو رب تر

 ۔ گم نب نی کا کیا دوخ ےئاجیرکوہ گن اےس ےرسود کیا ز رپ ےک نیک یئار مج ےن آںیزاوآ

 یاری نانی دا ہراقناکت ون یا ١رکل گن یم یم الساد الب ےن ولع یگلٹوھپ توافب یم دادخب.....: توانب یش دارفب
 ے ںوگول ناروا کو توگو کت فالف کی واصلا رف نہ لع اا نمر نکن ب کد ہا لا یب نما ترا یم انڈا ےن
 ناار هشت یر مشروح صا برخموارپ سارکل ای ےس ضبت ےک بلخا وا ر رفاروا یف ےہ تیم کت فالف کی را یی

 ت الاع ےک ناسا یج یجر ما کت رب تسوسودوج یرکرایتفا تروصیکت سولی کیا رکے اقا ےک مایہ ءافلخ ےن یوم.
 -اگۓ اج ایکن اب لم تاعقاوروا

 :IODA NAICS رب نسنےس سی وات ںیم تفالخرع نشا ڈو دب ےک ےس ر بر ی :تموکل یو
 ناتسربط ےن ںوصیروا ے وہ مالسارب فرش ھتاب ےک نا گولودرچغانچ ایگ کم تدوین ورخ ںیم ناتسزہط ےن اھتروب مم یئادوج وس نص
 ۔ایلرکضق رپ ںوقالع اپ سم ےک اروا

 سس قشر اس لنز ویو گپ دن کت سو تورو کی اره! کس لا تب روا نیس وب

 بن مک ورط اساس سیتی وکل دن آپ کا جد مات ساز سرت تمولع یکن الاطع یئادرمبے شی یگ: ری گا 7

 نب لاس ا نا نت نیر ںیم نب کز ا یک سولی سود کیا ےس ضمنا اتر نب یکن ب نی نج یس
 مئے موج چ ییا ایکن ارب ںاہی وا سوم شان و لب روا اعنصب دعصرواایکز اہ اکی دیز توشد ےن ںوہناارہروباکی ٹن سنی یارب
 ۔0 ج اق کتنو اوج یوم

 ہرن یاو ےن ںوھآ ےس مات نک تند نمود باکس لب نایت بس مقا ن یب نیب نیب یک
 ان یم تفالخد بک ےک یکدم یی لثوھ ےس دیمشدی: نب کیک نب صاہد کھ تاس ےک یکوڈد لا نرز بحاص ےس وع اعد سینے ناز دعب ےک
 ا امانا ورک وشم فرط کن اچ جدہ شیزذ نج کوکی ےس کات یک جو ل ےس راپ ےک بسے یا ےن وا

 تو لو فنر لس ردای تاب ہیر مئاق کنرود ےک ناول نہا الع یک ب ا تص رم وکی کیی دارم کف نس اپ...



 لواصح ...مراپچ رج IAI 7 نورلظن می رات

 یک دوا یک ا انچ بس ترک مر تل بکس نت رکات کب وب اہ یکی رب نمک نر باطن
 ظر یم فارطا ےک نامتروا نیر جر چپ اوہ ےس دتا ےک رضتمہغیلختاخاکس + و مع ہنف نام ز لیٹ فارطا یھب تموکحک یا یکدالوا

 نا درکب وسط ےس یئوکذ ےن وت رط یکق داصر فحش ن ۲م ماما لیکامس او خروا ے آس یم نیر تب سم تالخر مع سٹی ے8 ےس وکی اوہ روبناک ٠
 و تقالخ لک دم دنبادب کروا اھکر مک اقوکت ود سا یھیدھب ےک سا ےن ںوکول نا ےھت ںیم ںوربیشیروا ںویھتتاسےک سا یناشاق ےٹورکزن وا ام
 کیپ ںاہوروا۔ ےگ چ فرط یکن اردا ہر وم کک اےس یار عب ےک یا ےک وہ خب فرار تاچ جد تيم د توگد کت راما
 نامان: نارود ےک تاعقاو یا ۔اوہ تر ٦ےک ید ص یکوچ ںوھتپ ےک ایتونو مسو م ےس برت اک یل رکات تطاس ریل
 ںی ما هک ورا ےک سا اھ مئاقر وتر وکتفالخ توثزرنایکن العا سرخ وي اکی ٹر سدوخ یم فارطا ےک ہا دوم ےن
 : : در ماگ آے دص یو تموم کن ا ےک

 نادر ق با اخنا ے نصف شی د رغ یک( نوملق دازز آ) یلاوم ےک نا تموکع یب سود کیا کلا... اجاکں وتمویک ف اک
 رنگ ره کی یجدعب ےک نار یر ماکت سر یر یبر ست جد یکی ٹر سد ھخروا یکراتدوخ لی ماشدرصم تشلطلس یى سود کیا یک رفاو
 E4 ے وہروزکو لک یلارھکے ا وقےک اپ عت لود نارود ےک تایقاد ناپ ر کت سل *م قا نج یئوہ مئاق یک نو لوس ناتو

 دار لم فرصت ہت ےک نادارقإ فرصایگل گنی جگر زجوداوسےس ضق ےک نا ہکک کں اہی ایگ وہ کگنو رئاداکت وکی کن اروا

 رخ ےک کپ لس ماتی ماما یک مے ی و مات م ماو تلسی رمد آب عن... تو یورو مو

 ںورموو تقیقترد تمولک نیا 0 رستم تفالخرم رم مان ےاربہفیلخے تموککزودےک )۳ ریسه مش ای ار ايگدداراک رب

 تندچه یی رور فکری تسوج+ گان اشروا یاب ےک یکتا تقارن ےس نوت مان متولی لا تقی

 دا شرور

 رخ آے نامز ےک تفالف یکمئاقوچ ہا ابا( سرش یک ج )ےس غ ےس قوت وکت وکعو کلم ےس ںوھتاپ ےک نر
 یو فو سس قاب لس تنم مش او گلو تملک نا یو ما تسلیم کت رج یر شب
 اگ اج ایکرکذ رب اقم یس اہک ایج ںی معاق ککتقو اوج ید انب یکں وع

 منانا یم لوبوصس کس سار واداوس نایمرو ےک تارخروالجد ےن یک اہک ااف نا تلا یک کر ورک لا... روھ کول ر

 یو یر اات تو یا ےب ت دار قو تسوکر ارس بام کنن لو ات تک اپ بس اھکر هست ھتاسےک لالقتا
 قد بیر مر دوک وک زار یش ےک ےمالسا تفالخرواالڈرکس ام صف یخ ے وہ رو امت دادفب دعب ےک سا ےھت دنباپ ےک بج
 ے لا لشاکروا ستم یوم یوم یت ہد یی تب تسویه: لر تمام اد راج تدحب ےک تاد یا چ اک ۷

 لات اءاشنا۔ےگ ںی رکن ای رپ وہ ےک نوا ام کاج ںیہ یقاب یم باوج و فارطا کک تقو ساوج ںی

 رت وار بارم ماتم ناو دعب ےک ےل تفالخت عم ںیہ ےن آں ای لیپ مکا یج ےن رمز یلخ ۱ :لوزح کړي مروا زم

 کوچ وہ او یک یک رب کم یک یم ںوقال قم اد پس ےک بین با ترازو نادرا اب فر قوی رٹ نر تن ب شپ نشوای نہ
 ےک یکم تع کر ص لغ یت ےک یا ی نا اکے رطخودنمم ؟ے تولعس کری مروا زط ےس ہو یکل یک لوک یی نرو نبی

 هریک. هوم پاکی وز س اب ےک ںولوو نا ے رص یخ یلرکرایتوکر مخ ےن رل ورح ےک ںولود ناند ںی سلا

 ران شات تک هک لا زیر کر یکی وا نسل رط)رر طلا نت کورین فیسوں طا اید رکا
 ادر ل ورح اپ آے پارواایگوہ نکے ےس ار کس ا یھی ضم ک یں اہ يا اچنوااچموا ےس تفطال



 ناچ الج IAF نورلظ ناچ راج

 فیغ ۓ وہ ضاح ںیم تفاخر ابرو رک اراک ی ورح ی اے مس ات ےہ ںوڑورعب ےک ن را را اکی ورم
 لور 7 ےک ڑی تکو اما شاپ ےک زحمت اکی راعش تععاطارداایماھٹن کاپ تا ےس مارتا
 هدا یس مران چایو ورح ییا ےس ںوکوا کچ با یم یہ ماکت کرک توا ںییک ات اھکے جو ساودارااکے نر
 یا یئادداک ا ےن بادام انا ام مشن ارد مقید رکنی یڑل تسد ےن ںدد نادا داتا شی دنا
 ۔اید یک اپ ےکرہاط نی دشئادب چن بھ یش دارخبز ین روا ںوقااعضوبق مات نا نام ریت کی کیا کن وم سا ےن رمز نیو 4

 کریو نا شی لوز یکن ارداایکوہ نانا ےس فر یک وردپع کد وفد نلا بجوکب یسحنن یتا :لاچ کب یخ ن یتا

 نک ناس تد بیل نود نا ےس اچ اتد کیچ رود ےس لور کف لغو: ن ر کای گا ےک فیصو و ئکوہ یلایماک

 ٠ ےۓرخاف یے چ رکو یو اک ورم واو ها یا رقما یروم
 کن ا تاع یاس یک مپ ی کوہ لئاد یم ںوقاع یئدحرس ےن ںوہارگی وردک یخ فی” *ایکداشرارگوہ بط اے سا

 لوک ری ین مار ما ےس وم ےس وم ےک مدا یکے فیصو ارور ضیا ےک ر ںی ںی کس ورم

 ۔ے شرور رص

 همر رات ناماساکی گادر یک صو وکب ص نب رتا ےن رمش لغ :یگاور کج ذاحم کف صو

 دق ےک سااڑل اچ سیٹ 0 گتمادب روا یصوروا ایکن اور را اع ل قورسرروا گج تال آ ا

 ساير مجالس رو اف تستر ارس( ابا )اقا

 ےب ذ شیو ل دالا قر مپ ع لو خفیف :تقالخ یکن یت روا تافو یک مم
 _-یئوہ حئاد تر ۱ وم کل ا ےہ ںی یوا داگودول رب زہمت 0 ےن بیلطای کرکے ات اجایکن ا اپ تافو سیم سم

 ریلی و شا نت مک نا
 نت سا سو عمل لگی تاب تطالخ مادخروا تنطلس نرژکارا دعب < هم رمز لغ.... تعم یپ نیم

 روا رافم نادر سیکزغم ور اسدی س ےگ ےن رکا اکے اد یٹپا یٹپا مم ے اب ےک ےنانب ہفیلخروا ےھت یورو شتر رام
 چه شیلرکم رام کا رک رق یخ لئ ا اروار یف صانب رک ب کس ٹر کایکن ایب رک هست رش
 -+ ککے لاش سا ٤ سا نت فراق یک ت تطاس مزو بیصحن نب جا ںیم یٹپکس ا ےگ سیم ےک جی یا ےس 2 کوروش کول

 :a ن نار لپ ےگ ےن ہے بات ظفر ط کد الوا کم عم یلخ ام کس دلو یک کوت قیلخےس ااھٹ ان مدصاکم نیو نت وړی

 روا( پش یرٹریینن[ش) تباہ دبح یب قم ئاقروطبوکب یخ ن یاد ا یک ریز ناس طا
eı(ےاکتار رہی لالا قر" یہ قار )ایگ د ترازو ہت دوف تاعدا  

 شورا کف یر اپ ته مقوی: ی مور لو ما گرو ید نیش نو نم نر صف.
 “٣٣۳ فا راجہ یف بلک رم تار شاخ سس لول طاق باد برا را گر نت عج امان امن مش نت اقا
 : (۱۸۳یف“۳رلج تایفو ا! تاوفب

eائر در تو اھت دہ کے اھ یش یر بو لو رها لباسهای ید نا ام  
 ٢٥کے جرا نکا 0-جس اکاک نان وج ہر ید رت ر آکا... 4



 70 0-1 AF نورلغى اترا

 ےہ ریشم ناکا متا مما آی مول اراد ےس ناش یکتفاذخ نیت فبلغ ی ےہ ند ےک ا: ہمہ ارود ےک تیب ۱
LOAFERووٹ و باع م ےک لور تیا ےس ا ہی لاطردار میام و سگ سب فی هرود تساوی السار کش ےک  

 تفا دید رب ماہ یارک تاورو ےک مولا اراو ےن تعا کیا یک وی رکاب ےک ہبد یڑوھتی گےن 7ا زاد کوروش کا اما

 روا ںو را اسکین چت مپ تفنگ ال تاک را ندبه گرا اوہ مولعم ایا اک

 تي ند کاایک ماعم اک دنا سان ر ے اپ د ےک لی پس لوس نود ارگ کنش

 مار دوا یش اف تا روا ںیہ زای مرکرازر اک کر مد درک لم خھچ یت 7 ]یکی کاش روا او

 لے ںول رت ن ادد ےک ہاگہ یاالاڈ رک اچ تل ناو ایابوکل و لبروا لو توان نپ یم ئل ٹولے

 نت کج کس لاک تم اچ روا تاداحتاوکل ولو رکی عو ی رک عیب یکن یس فیل ےن ںوکرن نارود سا ۓے ؟لفالاڈ ڑ و زاورداک

 _لرگت عیب یکن یش فیلخےت سٹوادفبوج ےن بسروا ےن یاس انکم اہک رک یہ اپ کسر ماط نکند

 اکر اط نج نی ایپ ےک ساروا یب ناسارخ اکن اسارخ یلادرہاط نج شوادبح نر اطہر قی دععب ےک فیہ لیک ..:یگرم f لر

 و 2 رم کجا نادم رہ اط ول اط نھ ٠م )ےن نین ہغیخے ایکو ہ لانا سوم

 ے ریت یکل وو ےک تارہ وک ڈلادبع نی ناپ ےرسودرواو زر ضرر - سر شینوارو طاب یکے

 وک وم ےک یاب ےک 0 رک ب اف ین تس واک کن اقلاط روا اجرا ایا رایتل

 اک یہ ول وس لا

 e لا ہل ایکہتاور بناج یک یبا وم ت ےک ر ییا ارکانہ ررناھوگر وج ولا ےسا ںی ںورالاسرپس یک. :تاماردقارگند

 ےک ےنوہ ہناور یارک کدے تاج اے نیت ہفیغ ناچ تزاجا اک نر ادا ےن ناطاخ نیم نیا دبع سیمی طول کا الا ڈک

 ۳ و اج فرط یک 9 ہقررکک ور وک ا ےن اچ انچ ایل اکر تمہ درو ۳3 نہاد می ورام تپ اوریا یک

 ےس لاو ووا نا ے بیتاب تارک ایک اراک ےک ری دوا تم ےن ںوکرت ںوڈو ںیہ... سو A تر وادی وم

 ےک روا اک اے تصوکنمسادخ انہ ہناشناکب اح بیسن ارحب ےک دتا ساایدرکرنب کف یم یقیجوکں ودارڈجں ود نا ےن نجس فیفا یک

 ل شک اف سوگ یر رص نوک تس ترا زوور پوک ما اقا درک و الج فرط یک شطر ےک رکا باد لاک

 ی اف ی ترس ار را قو ایش ار وارم پ ںوم اک س شام حل روا فرش نا لا مرا کم شی ق زنا بروا نادا نادار

 -ایدرگل بت یون رز روا وبوصیک مر آسم شر قشر ین

 نر لے تنافر دپنجاب لاک ولب ےن صف بایت ییا یئان دنکرپ ومع 1 بش

 ہفآ اص س یاش روج وک یوا آے ےک رفت ورا ورادرس ےک نارواایدرکحابم نوخ کش لس سارق برای

 ری رفت شوی ور ام قمر لٹا س مر اف کفر چیت

 کل اح تزاجا ےس تفالخر اہ دد یکے ن کو مجد سعد نر ای آں او ےک رک روک اط روا یکے ن رکداہج ھاس ےک ہفت اص

 ےہ طر ایچ رییس رپ بام فقر سفر لا مور داش اپیکور اس تام کیا گیطلم لنا نب ہی

 وکی کک نیب یت یورک ی اع ج روگ اب لک ےک ویئر ےس قو سار ےگ وہی وتا ےک ںوناداس ریو ار یری

 سلیم دامت ہاھہدن یمڑ ید وجوب ےک سا نیا ایل ےن روا یس 2اک م وک RANE نورم )یدو...

 تمساح قره لج را یر یی دج ےک نادر َ 0 9 لپ تانب



 لواصح مرا لج Ar نورلف بارات

 رر ارحب ےک ی ب زوخ تسرربز فا رو آدم رابدد یم ج ےک تریق ین قر قی اھت راج فر یکن ژرافی یر ٦وک فو
 . -ایگو+ہدیمشوھتاسےک ںویمدآ

 ےہ سوم یوا خب لما یک کیدا دخبر ت کت داہش یک ور الامس یارک ی ا وفود نا تقو سج ںیہ کار ا روادارخب لا

 توی ے تاز یکم روا که تصور لر ںونارلزوا مالسا تف کاج يک أل ساز بی نوف

 ےتر کور کت اکے ناچ وہ بانو فرصت ےک ںوکرنیپ تنطلسروصاروا لس لک زیاد ماکو تلف لوک چ انچ کلام
 روا لا اس لوک نا کس نکن العا سا خوف یکے کاش ایدرکاپ رب روشوکداہچ دام روم جم سنا مارو رنک سما وج یک
 ےک یی رس کسر نت ار نک د لاک ون یہ اکد ادب الل اوڑوکں وی دیق ےک عزای لی: سیل کتا ںیہا یبا ےس تفاظراب د
 روان رکاب ورک ربات زاوہاروا شرافلانجا وک اک باسا لاماس تہب ےن لور ما ےک دادفن فرو تانک
 دامن لب هراس نانو شا رابرت کمر تسکین قلف ےس وہ ےک کے شرف ابجد بت
 لا سان ماوع یمن یت ےل ےک مات کور یکن اغوا اج کیا اک تصولح اد ۔ایللاکڈوکں وی یقےک وا زاورد ےک لترو یررکن شر
 تانک نرو ار پدر کل انا چپ کے روف یکں وک تر کوہ راوس ما اروا شیو یوم تکو مول ارش سد تو
 دیگر مود 2و

 دایز یا وکم ان کب اشوا ام یک ئاروا ئاادعحب ےک ےنوہ زورفاوولجرپ تفالخ تنے ن نفخ... زوجت فو شا
 و فارطا فاخر ایرج 2 زرک اچ وج 2ستاره یا گل کد سد از 7
 ی ےس دناهب کس جرم نام نت یاب« اول اب تس درو کل ول ناو ج روا ۓاڈرکخ رخ فلک ےس ےس ؟ے باوج

 تاب یاو یصو رواہ ان یلاحاکہن غار فووا کا تا یومیہ یی ان وکف یصجروااخب ےس لا اھت راپ وپ ںیم یارک یک ایہ کئ
 ۱ ادراک کز اہ اسے ںوگول نلا ےن ںوہ نان ایگوہ ساس اک

 یف ما ارپ ںاہچایلرکخ راج دوا ےت وہ ے کرا ناھ ےک یاش ےس ا رکو شل اے س ناچاپ لن کس نانا ۱
 باک سارواوکس سرا را ید اردک وچ ےن ںوبئاولب زورےرسیت اپ دور صامم کت وفود ید سند
 ۱ ۔ایل ٹول بایساد لام ےک کل وا نب ایش

 سر فصنب رو گز اوج یصوایکاطع ترازو ٤ہوی کن بھگ ن ادب اصور کی ا ےن نیت فیلخ ...:رارہ اکر ین صانب
 رجب ےک ایک اب دادقب ےس رڈےکریخصاذب اصولا انچ یم ن آے اصوبا تنضعاسلاریزوروار نصاب صرف روا یکاطع تمولعیک
 رقمی سر اولد ردا در او ےک ھ لاج ج لش نہ ترازو نادل نر ہفیلغ

 هتس لر دنیا »نسب تی نیش زن نم نبی. رکن ی
 لات بو نات شنان ال رکے ق کروا الف جد کن روا تیر الت ںوگر دبر یماشم ےک بل ا ص

 ٠ لالفا؛ یش قم یناروا تگ ےل ےس سا نیت ساو باب ؟ے ناسا رخ گو ہرقمرادرسوکب ل اط ون ںیم توک ر ہک ےک کوم شی فوک رف نیر مع وف

 1 ۔ےہ رک رت جلا اہ ےک یناجرج ب۳۹۰ کک لج لاکا ات یکریش انا ...٭

 نایمرد ےک دی زرا یک یش دبی ز نبی نم عن نس: ےہ رت رط ا مان بنی رب ۷۸۳ی فض دلج نشیڈیا پی دج ےک نودلخ نان راجدوجوم اپ ے رامہ 9
 لیگ سا نیو نج نیا نیک نم ن یت: ہکے ایک رت رط لا ان بنی رپ 1۷۹ی“ ھلج بہ ذلا ورم ےن یکدوحس کج ےہاھکے  مخرتمہکا عج ےہ سین
 -بناغ ارش



 لوا مج ....مراپچ لج و ۸۵ ۱ نورنا
 ا ااا

 بجد ریت ےک رک طاق ے ظافلا تشردو تخح ےن جرف نج مری کت ساوخرد تر وا در هی ےک کن لا کلات هوس دیت

 در روتی تما ںی

 اکے بیچا کت اقاط ےس فیصض روا ےس ار ماس ےس دازفپ ھے دادخب رکوہاہ رے دیت ناولن 1 :تواخب یک گن بی

 لکه اف اند تب ال یگازمرب یھکف یصو روک و تمو وع ںیم ےراپ ے ے اہ ےک ر رق فیظو ھپ ےک رکن ایب وکی توا

 ہنوکی کن نامیلس نیر فن یک ن س نہ بولا ےس باہ یکرہاط نب شدہ گو نا آباد فول ن ای آو انب داد
 یب ےنوہ یصا ےس ناروا تیام کر نل اک ےل ےس توانی وک وک ئاروا ںوشورب ہنامن ےک برگ ذو تب نیت 1

 رہاب لاک ےسرہشوکل امن اش ال لار وی یقرک لس زاورو کس لیتر وا یلرگل وری یو لایت اس < یخ ےن بس نا ید بیت

 بم تالار رتسوا رس انیدرازب هدر ےس وڈ آے اورد ےک لالا تیبا الجو افرا یک

 یوگا سارق نم کد ع الطا یک اورہ اط نند کن ھم ےن سیون ر.....:تسلو ب آکرف یاش
 ری کہ اقم ےس نینئوبا ےن بولاروادومئیہرادب خان لاج ے گنج فالظ کرب یک تا ےک نیس ب بولا کا یب[ داوسزو)

 فارطاروارب یز ںاہج ےتاھڑب دق بناج یکڈوکواوسرکف ولاھت اپ ےک ناری روا کدے د تسون ا ںیم عم یم لیپ ےن نیسایبا

 لب نیر ٹاپ ب ایکو حل اشلا یی کیا ہپطساو نشزرمہ۔ایگوہھتاس ےک نا پورگک یااکں ولاو ےج رک بااوجو

 هست رپ لک نم نم میر ماھق کور یکن افوطے وہ تح ڑب ساوکب حصم نب نی نب میرا نب لٹ ا

 یاں نیا یوم یکے “ت روپ“ سقاو وجب اخ ن تر وا فرط کف وآن یارو اوہ تاور فرط کن او
 ام سش وی اشر کا اھب ےس کہ نارییم ےن باطغ نب نکل ادب واال چہفوکرکے د تاک

 رک 1ق وج قوج ساپ کس ندارد لار ےل ےک دادئا گریز ےن سصئاوخو ماوگےک ہفوکواداد قی لا... لفات ر نب یم

 لس فک نجات سارکن یوم یھپباطخ نب نشئلادبعداایگ کب ج قتےک ہفوکل معا سا نب نین ادرد سات. ےنوہ

 کای لرو پی یارک ل ج ےن ںویھتاسےک لیا نب نی اہدرکہلمع یج ےتوہ وار فورصم سیم ےنر کرم نعم گشت ار یرامساپک۔لاتمرک

 نیہ ےک نیاوبا پو رکا ڈب کیاروا ےگ آم اکی ٹد آں ورم ایکو اب ب لنڈ یگوراد ماہ یکگ اب ےس گنج نادیم فر لس نیر

 ےک تراشہ ہمانرکراا ادم اکی ار ےناج ےراب کس( نت با )رهن رخ قیمتش نا گير رک

 قورت ییا ےن نام فا درگاور یب تمدخ کن فخ رہ اط نادم نج ہجروا ایگ اپ ےک اط نہ ڈاربک برت

 دج اکیا بج ر ی گرد ٹپ قادری اید لا ںیم لیشوکں وی دیقروا۔ایداومکر س دان اا ےک ارزی یم

 ھڑپھواپ کاج ید لماح ین فالخے کر من کرہ اط نمود بک نب ھی تقو سج ....:لاوتتشنا سیم نازتسرہطل ولا سوا

 8 ںولاسوا بجے مشدودع یا کیا ہلمئازا ںیم ترس یس یگاچ ںیم ناتسرط یملصےک تمدغ نا ےن نص فیفا

 گلو نام ےتاھٹاودنئاف ےلادراوج و برقے سج یی یہ گا ارزو تل صنعت لی ات یگ سا یت ان

 قو اکرم یئاباک دریا رہاط کب شارب یکم )رہا نیب ندب کب املس ا اک ا ےس بناج رباط ثامن
 دوا تداع یک ں ورانا اع رر وای دکر رق ںورہ لاک مم ںوربش ےک نار ٹووالوا پا ےن اترا گو ناب کرک اا

 ارد تر مارکت لو مانی یب ب او رط باپ تاق ےس یخ بار

 ( ہلال ھتا ےک نیم ےاجب ےک نی رر پاس ےئایم ےک یحاش ب۱۸۳ لج نیا فری دہ ےک نودلخ نہا رات وجو+ اپ ےراوہ 5 0

 ۱ ٣×۳ ٣ج لاک یکریشا نیا سید ےس ,.ںیگاسور ال فل...



 ناوامصح ....ےایچ رلج ٠ ۸۲ نورلظ نار
 2077 ارپ کون سا ےک

 شا قر نیز طق ی ارواای آن اتمر طے رک لو انا بم اناکشاربکن ب ہت ن اردد کا: ت از ےس لولا یاش
 ے زکر شب ےن وکں ول ناروا یکت مجاز ےن ںوٹیب ےک مت ورق ےتوہ دیقتتس ےل او ےن دےک یاہو ےس یک ایکہدارااےن وہ فرصت
 ایگ آں اپ ےک ناتترطخروکن امیاسرکوہہدز فوت ںوگولانلا بحان کلا دب نج ھی انچ اور 0 0007

 دم یر اتم کس نت رونی ات لا ےک ملدوکں ویب ںوفود ےیا ےن مقا ....: ںی ناتسرط تہ وحی ولع
 یہ کل یتا اکا ےک پ آم ےن درک وو اکتراما پ آگ ولجکس یم تمدخ یکم یقاربا نئ مھجےس ںیم ںویولع ںیم ناتسربطدعب ےک نادر
 ی ننه زن نت لی ات نکنی نر سم مک 0 رگنپدرکر اکا ود وخ ےس سا ےن میٹ ارب! نج ھے ک
 نم نوا کس نکس مارال داف کیا ےنپا ےن مت چن انچ ۔ںیارتقتمردارادرسےک ںوگولم ہود رک یش تساوخردیب لب تصدخ
 صر ا ےس پن اترے ۓ روا ےاجہش ےن وھچ رکھ کد وک ےک م اربا نب ھشردا تساوخرد ساری ز نم ناکہ اور سٹ ف ی
 ییز نم ن رتا ےک ناتا لوگو بس نا هاروارد کیا اکم ٹو روا نا رم سوا سرا کا ںیم
 ناسا مع هند لا ےک لات ےک ںی نیب شو نامملسناید لاکن ےس ناتسربطوکیل امت ےک لیوا نب رو نامیلسروا کتی کتاب
 گو بت را ما کارا ؟ے ود رگ ااو

 نوای کس اپ هذس ل وام س شبا لول ندا مکس هد لا نايم ےس ن: :رضق يداسواربآ

 مات لو کت شاه یرشکلوتیب شے سالت اراکن اریم ےک رک رم نیا یکے نامل یارک رر اکے دام ےک کھا رپ آس
 اپ فب 7ں ولوو روا یو لار فصل ناریم کرم اب ےک رخ تو م ابل یگو م کور لامپ ےک ای زا نب نت ساس اک ادا ایکس ین
 یز نب نسناوہ اٹک ا ھب رکوہ تاب ساوج رکن ر شب نامہلس شل شرکت اکتساراک جندی لس مود یکی نم نت ےگ
 نامی کے ایا کن ایم ۔اید تاج کاپ ےک ااا ب بیو لاو لا نام ایر دات مکس
 داھت ب اج یش نالی اکر اط نک ککے نل سا یی ئاھکت سر کوچ و نج ےن

 ر ناطے ل ویی روا لمان ین مما ئاھ دا تپ یا ےس دی زنم نک حا ےک ےن کپ ہیرا. رقم سر
 ور لو چي اهر بمب کس رسد رفت راه نزن نت نت اب ن
 ۶قم اب ای تنس فرو بق ےک  زن تم این رب فن یخ یکتا مدرک فر ای

 لول تس ےس لاال ےک ےس وہ 8 سر الاس پاکی ز نب نح )رغ نہ: ای زاب و یاو یگ جنر
 داش لام ب گر الاس پس کیا سا ےس اط ن ٹا نک ترعب ےک سا یئوہ ایپ یش کے لاا انا ےنرک
 ر “ے رن یک ےن ےن لاکیم نب شی انچایکدناور بیا کت رکے د وف تسد کیاوک

 ایل تاور

 EET YO یا و رکر ایف کوک ب جیک کت تا یلاھب ےک لاکیم نج

 وردد سویا گچ نرو لب تیام ناشر اپ لار یمنی رقم لس کا نا
 دیگر زن

 ےس ضعیف ےک ریز نب نت اروا اول فر یکن اتسربط ےس غزاج ہجر ہاط نب نامیلس ےک گپ لکا ے ے ر ردا ن اتر
 راز شیب راے تاہ ےک یکااید رکج وک رط یکدم رواہ راس ےن نامیلسروا نگ ےل مد ےک اہ آر نکن اتر یز ن: ن نا بو
 ےن راج کشا یا یک نب نب یوم دعب ےک ہیقاو سا۔اید کور ےس ےنید فیل یماوکں وھتاس ےنپہارواای درک احموکن ا ےن نامیلساھت یھی انباک
 روا لوم اے ریز نص اہ دایک اور بناج یک وہ وص ےک نار طر کش کیا دعب ےک ساایلےنل ییئاو ےس ضبت ےک فان سد رک



 لوا رمح... مراچ دلم ۱۸ ۱ ندرظنترات

 ےک ہی زیب نک روا یل رک مز ت ےک ایم کب ںوہ و ےک نات ر رک ب ب یوم ےگ لع مک کک اب ے نات طیب نب ناک آ

 : ۲ ایگ آی یاو سر کس ادا روا

 ہیلو اکی ا دعب ےک ےناجوب لیس لنوم یخ یت بح امار مغان روا الاس ی رومات ییا س لوک کر تر... یز رحخا

 ےس قیاس ای دراز ودوکں قاب دنا "اور انس شن کیس دريا طب ورود اب

 بوق نب لورو رھا سر گوہاپ ر وکار ندا درک قے کر افر کوک اد واک ا ےس لیکو ےک غاب صت تا ان9 ےرام ا

 لو اکر اچ سد تاب و کل یو ےک رپ ےن لئااھت تسوداکی رام نیایروا یک تصولح ام ز ںوندنا سم ہضق ےک تالے ارم

 ۔ یوی کب ےس ادارہ چ تچ ےس درآن ای تاتا ےس رامسر ایگ اپ را

 ین بیر دکل ا ےس طافلا ےسو تی کت یش یک ناصری اپ رخ بود تو یا لک رخاپ روارخصصنب ۲

 ی کز لج سایہ مدت ےک لا تذلخروم اچ ادب ےس ار راجہ یم ںی ام ام 1ی
 یاو ہو روا یکم مک کرم کے نع وک واہ کہ رق یکی ا لج اکر اہ انر کان ا اس اوج موکت کن وم کس لار ز لب

 هتس ادا اشوان روت کس غایب اید ےس تاحقا ےس راس ناوک ار یونس خاک

 -یدرکرنب تشرددم آی کت فالخراب رد ااوہرن می اکرف اپ یب گی ایدرکل وزعموکل یو ےن یکایک اپ

 نی ریل ورم لب تصوف یتیم ترم یاد لی راپ روال

 سرت نی تا های تس مج وک۔ احم ا ن ومار یا کا ایکن ےن فیصو ل م واح تنکی ر غابوا لاا ےک اتیا ےس فی ےن

 باید فاس ذس لار بت شوک رگ اط ےس ار فرط کو غب ےک نی نت سلیم اما مش لی

 روا اکو ادم ےس ساک ےک لکت یف ے ںوھخچایکمع وک ویت ناسا ےس یا یک لطا کس اورا ..:ییدایفرگیکر فا
 مان طر اال ہرعو سا تفالف تقوا يا مت یلخروا ےن رکے فیصوروا نت فور اے ںیگولنا ٠

 چن انچال اب وک یصو رواریخصاذب یگ ھچک جں و اکے نیت خب قر قر یگوہ ںیم ھا ےک لی حب ےک ےن رکی ادراک س ا تموکع

 ےک سا یک یم ال ےس تاب سارکاھکہ عت ن فیصض روانہ ةے نام تاعقادیب ےس نا ےن نیت” ہذیلغ کوہ ضاح ںوفوددعب ےک رد ییڑوھت

 ے متل کج اید اکے یہ درکدیقےک کر فر زارمہےک ساوج تیس ںوکہتود ناوکرخ اپ ےس ار کف یورو انب ےن نیت فیلخرعب

 با ۱ ۔یئگیدرکےس یردعتس تاہم یب ےتوہرداص

 ےک اروا تدارک ب فرط یکی اش ےس وہ ےس کل کرک کوہ لوک کت انچ کرن یا کک وک... لاکر ا
 با سراب کد تاب یکی وکت ےن فیصو ایر یکے فرط ل وداچوآ روا ےئ آف رط یک اش ےنار سنے ک وہراوسرپ ںوڑوھک

 ایگ آے اس ےک فیصو هاب رم اکرم ی ورک شوگر رہ

 روا فو نو رف وج اک کرت اھت لایخاکف یصج دواافب کا یجب ےن و: خفا :رارفے ہرماساکین کاراوارفیلخ

 کتب نفس ور از مار رج رالی یھی یھ ظن فرط سج یر ماس اجرک یت رت لار

 زار یھ می۵ا روا ے آم دادب رکل کئے ور ماس نیت فیلخرواداز یش نج غراص برما داغ کاش ب فیصاذب اوج اھتاھکررکا ب

 نم نایاب اتکا یقاہدحب ےک ےناج ادادخب ےک ںوگول ا ےس و ب ناک ےک اط نب

 ۳ ت _۔ےگ آش وادخبے ارا زوم

 گانه ےک رام نئاپ ۱3۵سال نشیب چ ےک نورلخ ار اتو ۸کپ ےس دام 0



 لوارص ....مراپچ رب ۸۸ نورظنیرات
aیخ مچ دوا یئوب بس وکلا اور کلان تارا + 1 کان سے لورم ام  

 لیدر من نیل فرج نکک نا ےن لو نارگےتو+ہاود ےل ےک ےن لی جپادوکں وا لا
 ۔ےگ ےنرکرگگ روف یم ےراب ےک ےنانہہفیخوکل زن روا آ

 ج۵۵٥ ۴ ولا شناخت نگاری وا
 رادرسونچ ون یئوہ اپ شی رشتزوآل اے ںاوکں وکر وت ی کر ایتقا روک لغت ظر ںی دارا تقالفلاراد ےن نت زی تو سج

 نیک رک ےنرکر شود تنم ےل ےک ےلج ںیوروا یہ اظ ایپ ےک تیس اردا ےس آپ ےس نیت یلخ ارغب ے ےک تر زوم
 ps ان یرتماضر پاس نم هی 1 راک تاپ تاپ کس گاه اک لو درو لا فهبس یکن ارواتاناضا نا
 مرام واست دو کو ارس من امار اہک سک ےس

 ری دکور رک سن نیت فیلخةتایکل فا بت 7 ات سر جاط ندادن :تعیمایگ وم
 لنکا کرکوہ بطاقتےس لوکس نام هشت يک ارکان س شرق کی اش باد اں روال ماچ کرا
 نہ ہوا ےن آد ےک ن فلفل باد کر ننچاکل قاب آلت بم ترور لای اوج لب وارماس لو ملا
 2 وروروگن یز اطروا لر یم یتفالخ یکی اروا الا ر اب سس لوک تم ک الکی وے آر کوہ طعام هریک ےن رک خار تعا ےک ادب

 7 یی درم ں یا
 بطاقح رک کد لا ےس ےن رک یم ےن وات یاب یر ربا تو کام تم... :باوج اکر یتا ر اولا

 وت ںیم رھن ایکیکں اےک تا یکے چو یک کدر روا وہ کا اہ اد ب اوج ےن زخم '؟اھتایدرکل وزعمیکپ آپا وت ےن مقا مر
 ۔ایدڑوھکر کوہ باوج ا ےن خم ںورکت عیب مر ط کرب ھتاہ ےراہت لم بناج کراہت م با ںوہ اکی کت یب( کنم )کلا

 لاملا تیب روا عیوب تبا ایگ یک وما وک 9 رم عقاب ٍپ نا یر ےک زوج لری... هجا ےک تنبیہ زم
 نب بج ۔ایگالچ کا بدادخ! باتت نب باتت گیت عم کز زم ےن ںوہن ےس سی لورالاسپ ۔ایدرکدر پس ےک یا یھت انا اک(ہنازخ)
 وم قوط نب کل ام نارود ساودرکد نہ ہلخ درا ار ماس لب: مایا سوم رنروگںن ارگ نب نال انا ےن ساز کت می گزار
 لی دادقب دعب ےک ےنرکم ان ایٹ دریب ۔ایکہ اور نام فا ےن رکم ہارفر کش ان ےک ایا روک کب تروا یک تیم کروا لعد لا چا
 سوزان تر یار ںولبیصف۔ ےک رق الاس پسر اکے ںی وارکب صن نیک ےس اورورہ دوا یارک سرد وکداتپ مس یورک درش یل
 روا فل او ۓدہ ترتیب یک نیت الت راس اا ںی او رک رتخ رگ اچ لوند ےک رشواایکررتموکں وج گج روا
 : _ںیر کوا وکں ول تقو ےک تدرضیکے کس کس در ل در اک ف فاد یس زود

 میا دوری نس رنگے ک یئراج نمار اےک سیل ںیبوص ل ورنلپز یگ نیت فیلخ :تامادفا ےک ن یف
 خیس تب ایک گرد ےس یا ےن مایک ےن بج کک فو لاہکھوکں ورادرس ےک ںوکرنروادرکدناوردادقب ےاجہ ےکارماس کت ن آ
 اتم لو( هشتم طخ ی ن ایمر ےک شابک ھشوا زعم وارکل وت تعاطا یک یلخرواو 1ز اب ے لاعفا تسکاش انرواتالایخدنایخ ا
 نیت طه نمک ک کت فلک م ےک رخ حب کیک کل ےس اوج اھت تارک دا یکی نھی یک کوت فیاض ایات اےس کت ھی

 (۳عا فله نا) کر سرچ رمان و سن 0



 لواصح ....مراپچ رلج ۸۹ نورظنا ورا

 -اودارب ےن لوکی ر یراج تباحکو طخ ںیم ںوڈدککتدمم کیا تا بخت گے آنا ےتالایض شاخ ا دوا ےن کل وقت ععاطا یک

 فسا ترا نت "فیاض قاوم یکم اش میا گنج رصقبں وزد ناری انب ب یوم ...۔.:ٹسیاتکو طخ ےس ریا انب نی یکم
 زو فالف تھیم یکن یس فیلخ ایکو ہ لنا با یر فریب یوم راک ھت اتہاچ رک ناپ فر چپ اوکں ہا گیارہ روا ھت ےہ درگت اکو
 ےک رام ناج پ ںومق ےک پآش ٹکا یر ای روا کیل تسد یکن یش فیلخاًداذفب ے ماریا انب بشارع ایگ لچ ی اب ےک زمرک
 شرکا کن ایج ہم ےس زتمرواایگ جار ماسرکگاھب ےسدادفب بقای پس تيم نم کو برج رب ےک ناپ ںوا اے
 نشا یب نتعب ےک یا ۔اھکر اعتلای شیوا رک ل وق تروم کی اے زخات اید ارغب ےن کم ولعت الام ےک نم
 ۔گتیاخع یرادر سکی در شرکا فزارفر ےس شاذ تلف ےن نیکی فیل ای دارغا ےس ارعا

 یراطم کاپ م اماکن وک کیا دا ےئل لاققانم فرط شرک کت سود نر اور شمارما تقو + هی او یوم

 1 زنگ تقو ساون ایگوپ
 باب لدارفب و هرو رپ رام رواہ عارب ا ا س نہر کے ورکر اڑ ایپ نا چاچید س ناک نومول نیک کر ارس
 یاب ےک قوم تعا کیا یکں ویقاس ےک رخ بال ورک ست تاپ درو تابصق تع ےک رار وا اراده رط یکب الی
 ۔ایگ کم ھ - 0 ۸20

 ہپ یئارمگیئان دن دا ایکرومام رب ہیساش باہ وکب حصم نب نک میام نب لیا ا نب نیم ےن ۳ رھپ ںیم
 ما یب اہک نک ھا ینا ب قے ےس اش ب اب تسب آتم آتو یک کور يا یس وف اید اکے ن رک اک ا کا ولا
 رباط نیب ادب بھ ی ٍ تام وم کو۵ جاب فصوام ہکن د گا رواایکہ اور رپ کی کل مسا نب نیکی ربطادیب روا لاکیم نیا ےن
 ے لئارکا عو رک سم تواذب ےن قو فیل کل میک اولی روا ا یقومر کوہ راوسرکےن ۳0 عضاترواءاب اھت فیصوانہ

 7 ر تالق یر ے نیتی ارت کب ےک ہدعویب مہ اج م ت ااا یکبار کا تس یم تعاخا کس اکو تاک
 _ ےگ ییا وت ایک ول سیب رس اومد ی

 7 ۶ شم مس ےک ند معاکک نج ھت نین ہیساش باب وج یکں ورالاسپ نا عاد ےرسدد :ہدارااکں وک

 7 ت00 0 رباط نت لاک مه ںیہ ےگ 1بج رق تہب گیولوو ےس ہیساش باب ےہ اک نر کک شہ آ
 اب ناس نب دڈیادپ یز ور یماءورمکش ودا تحفا ترکی مرداد لک تورو کک جو ٥ں اہ ورک رل

 سر فاطع سد ماعا فر باطن نان آتا ےک ںیم آو ےس تک ےک

 هلو رگ الت اا م نک کی دق کر چ فرط کاخ ب اب ےن ںوک 7 ند یکے ر مود حب ےک لا نی شش ۱
 لب نوک و تستر لی ان نصر 1 الا ۔ ےئوہ یھڑ ںورٹکس ےن ےرام ید تست« فرط لود لر کج اپ

 ےک مات کور یک وک تاسف کور الا هرکس ےس ا ےنرہ اط نہ ادبک بھٹ ایک دان ادرہن ےن پدرمک یا
Eاد در ا نا ا ا  

 نا شا ناپ و لا ر لان دق ےک سا ےن وس م ات چ رد باج

 at سریالی رہ ےھت ھتاسےک لا مکرم اوج وک ور الام پے لاس ارواوک اا ےس رہاط نبااب ؟دادخب

 ( ۵ه کے رہا نیا لاک رات )ھت اینچ شویو ھر خب اش باکو. ٭*



 لواصح ماچ لج 1 چ۶ ۱ نورظغنا راج

 - بیداری تو frie HELBET rE uA 3 ںی
 وای یک وکرتایدرکرومام پ تقافت یک کت حعامب ییا ےک یا ایگ ارمہ ےک یقسو شار وج ارخاکز اوہاروا شراف نارود یا
 ناوم و4 های کو ومنی مک ران لاو کتب ایوب اد شیوادفب رکےن عارخاکزاوہاد ںرافر تک

 ۔ایدالجوکں وتشکل روا ےک فرطیک

 نی انچ ھر تو کیر بدیعی نت دلا نب نجفی تا :تسگی رگ نیت
 راس ٹاپ ی لر کے اوم روھ ن ا اخروا تواب یک ں وکر تات تا ھتاومار مشت ںاہو راک یار ف کب اپساو لا کلان
 ےس ںوکر ترکہ یا شاکر کش لن الا میم یارااپابرغزارفرم ےس ہرشاڈ تلف یھیوکس ا ےن رہاط نیا ادادقپ ےس ار ےک ہتردو ادرک
 ھا تک اط نہا رر ب ں وردا ایگ چ داو ہک اھ ہون یدےےد تسلی شکل ا ےن ںوکر ایکو ےس ےک ےک

 0 “هب هللا هرصني ىبن ہعم نوکی ناالا برعلا نم دحا حلفیال'

 نوش 17 ےہ ت دخ تت اہنروا ےس دب فرط کرہ شے یکزیت یئاغا اذا یف ڑب تارج یکں وک تے تاعتاد نا :تسم رج کب

 اب نصر ہ دادخ لبا ےن یکڑپ روخروا لادن زور ایل ٹولوکں ورازاپ ےک حا وذ درگ وا ےک کک راوی د یہ انپ رش ےتڑل ےت اب درک
 رکی کپ تنا کارا اہ ر ےس تمیم کت الخ یک تم ےس ںوگولدوجاکہکی چپ نکا تشضارب ےس مرم کک اکا تار کوہ کت
 ناجاق تم نیر لیفان ے ایر ماریپ ناکا ر مک نن ےفیخوا ا بلے ںی ییا و اہک مام نبا ےگ ا ربت
 ECE زیفسم ۳ رک یار فر ےس شی طیلخ اوہ مولع وکر وچ کلب تنو

 -اید مل ۲م تفالخراب رداھتایکراہکناکرادربنامرفروا تع اطا یتا سی طخ الا را رز ہت

 ہدارااکےۓ لم ےہ نیت فیلخر کے جو 9 نمی اتمام <- لوک بک نی دا متکی طب نب یوم. :انب نم یوم

 ازیل را شد آدنچق آتم ولی ی اسم ام رھپ واایگوہ مور ش ہحابم یم لی روا کتان لس لا کز ما ےن ںوییھتا ای لرک

 هم ید آسا ست برق سر شگفت ہرھب دو اولاد ایگ آز اپ ےس ےدارا سا رلومر و ابن(

 قند نو نرگس کلم نکرد ےوہ تاج بناج یکیساش باب وکن ات 9 کن
 ۔اڑپانب چی رکن ناتو وکی انچ ںیدرک شن 9

 اما 7 ]أ ؟ کج وج اکں وک وکر اط ار پکن کج لب ےک رانا

 ی3 اوس 7 نوکر وا یکن ی ےہ کیک یک ی اوا ور اوسر اج نوا سودا با یی اس اساس لا

 یر رس ای دخ کرا هرکس خیر بوت ارف رانا ےہ د یک دا اورہ ےک داری 0

 دیش ی و اف لود را ےک رانا انچ یی رباط نما لپ سن یا قو آے رکعت ر رانا(

 -ایگٹ ول فر دارا نت اھتادییرہ و اھڑب بناج یکرانا قاحساروا یک اب ےس گنج نادم ج یر رباط نیا ےک گن زین

 ےک لہر الاسمر ایر قفس اور تس رنو یکں وک وک م لھ ا نک نکے رباط نا :یہج روا تسل ں وکر

 ۔ے کای ساشا ویت ےک یارک کب ج کو: ںیہ اھ اک کک یم بری

eکس دعب ےت ےک فل نر وا اھت چادر تہب کلا لا زم گی در پی وا دمے را کپ تہ جس رک دا  
 گل گلاس

 (۵۹ف لج ا رج) یک باک ےک سا فارم یو اوہ ہتاور فرط کر اتاوکہ چٹ" مول تد1 لو الا دارج یب ست داد زر و یسک. .)



 لوارصح....راچ رج ۱ ۹۱ 00

 ھڑب آهن سلم اسان نا ات ماظہ ےس ےت دم ےک ںیہ ایپ سی کات رب« درک
 ناو کوک ور کے ت لوغشمںیٹ ھر روا ےن را اد ر یو نام اس یر ےک ساکن اردد ا ایکو اراک کم ایت بیرت کک پارک
 رنچ ےلیپ ےس سا ےن ںوکرن ایگ ےلچ تب سم شوجج ےک یلایماکرواای دانہ ےییج رکے *تسلقتییرجوکں وکت ےن ںویھتاسےک نیم یگ وہ
 لوک عسکری درد ت ےس چ کل کے وک نکے لو یک آے واک کل اف کن اچ ید اھ نمو اک ن کک فاسد
 کیا ےن وہ ےڑٹیکک ناھب ےس گن نادم رکار جھک وروا ےہ ر تاج لاوحو شو ےک لوس نم کاپ لایک له

 ۔ایلرکر افر گے ںوگ کپ و ٗکیارواایگب وڈ نی تارف کنی اہے لا دور

 ۰ لورم نر مي ترش کا ماه ک اب گو س نا.::تسلگهزاپود یک روف اش
 ےن نی چ انچ یدک نیم کیک نا فو ذات یک سود کیارواید معا ناچ یئاو فرطعیکرابنا کک ور ےس ےنوہ لئاد دارو
 ںوک کی درہ مک آ ےن لوساج کیا کش ول مایا بج ر0 شوٹ آ) ۔ایکع وکب ناج یدابنا ےس ہیرصاب ےک کب ترموکعں وف ینا ہداہدد
 : نا ھتاس ےک لو نادناریت سد دوکی شا یم نب ین ب نی قو یا ےس نیک ےس الاو ےن رک رپ رش ےک کر وبس تابار نچ وکت ار فر کشایک

 واک رش تصاع ےن یکن نج تاب فردي مدرک یخ انچ ھتالاو ےن رکروہعابردرکشلکں وکرتےس ںاہجایکن تاب

 بابساد لام ےرامس رواد اگر کشی کس ا ےن ںوکرتاوہا یک یب کور اوب یش کیاددروا یئوہ تسکوکن یر اکرخ ےگ زد کیر

 ایل تستر گنا ےس لک لا پورتال در لامپ یاب رک کت ار یکا پد رکے یک ں و وک یارک یب
 بگی 9 بدر لآوادقاد هی ےک ناوی لرم

 ےن آم اک ید آں راز ےک فرط ولد سیوہ ںی اد نیتی روب ےک قاد ا ..: ںیم یک ناسک ن روا زخم
 کارم ےن ںوکر رعب ےک یاد لاتے اپ درام را سرشار و لاو تار تاک وک رم کیا اوز ےک ںویئا لینا
 ہت نم 8 نوکر روااکس رک تما ے ںی الابار اکر آر گپ ںیم لای ارت ےس یارب روگ اساور روا یورک روک فرط

 ت آے وہ تول کک ریمب نیا ھر وار صر صر واای گئ ئاو ترک راد یکے باہ رفتار اسان توو نارود سااپلرک

 ۔یک 1سیر یم ازای یوم تم تکونی اقا گرید ی ب

 لددالاس پچ یار یا خارگ ترا ی وط لو هاب لس لب نا زور کیا : بیج رپ تاک یک تم کش

 اقا شب تس لوم 7 رم رسوا هرس چه لو نا برن امر فا گندم

 ےتڈاد حر یک ا فرش ی تور اس مک ایراد د حاکم کی کب یرق د لا سر منے پام باوا ےگ ن خاک روا

 م اکا ویک اصحاب یارو یو٥ تاکو ں وک سمر ھتاو سا مرکز اہک ی دی وغو لما ہی انچ ےڑپاج ب رک ںوگ تے وج
 صوت ین ام تون کیاوکں وک تے سا العاج ےس ںیکرترکو کد وہ ےتوہ اوم قی ات رج سرعت فیضورواانب ای 7

 ۱ ۔ ےس وہ ےک اب رکا یک ت سوار خل مارو ےگ 1بار اپ

 رے ںوکت ےک ےک ےنارکغ نیتی نیشآروا سو کن دشر شل چا گوا. :شو رم کا یکے رک

 وار رپ آں او ےس رکنا ک ںوکر دیشر بد یکاگ_ تمہ یکے نرکل وزھشکن یت فیلخبرہاط نیبا ےن ںوگول نگ ےک زکل صا نما ںیم
 وکن اکرم ےک دیشررواایکب طاق تارک ت سو تنحروا سد لا لاگوگرہاط نجارواوکس ا ےن رارخب اینپ مالس اک او ا یئاھچ آ اروا

 ما ا ںی واک اپ ےک ںوگول نا ےک آل م تس زا یک س رک تشک اکہ کا ےس ناف یلغرہاط نبا یم ایل ےئل ےک ےنارک

 هنر ندا لاک را 3



 لوارصح ۔مراچ رلج lr نورلف نیا راج

 ےنپا ےنپا کگولرھچ ایکو ہو رفدنتفروا ےگ وہ کیے س ےناھچمت ےک سا تالایخ ےک ارغب لاا انچ کر باطن ت ارب یٹپا ےس تامارلادوااکور ےس
 ےگ ٦ی اووکں ورگ

 ل حتوم اک ہوں وب کوا سانلاماوکےس سب یگوہ غور ش تب اکو نخور ما ار... اکہ فال ےک ر ہاط نما
 رہاط نیا ئل کتا اس رد ںیہ پا ےن ںیوی رکن گوہ زاتہرایددرھپےھت کد هل ے اےس فر کل اوج ہدساف تالایخ ایم
 زا ے لگنا کک ت فو سا ۲کا یک کوہ ناپ ز کیا ےن ںیہ کشا لرکہ دعواکے ہد دات ی کہ یمودرواابد معا نر کو رفنتفوکں گول نا ےن

 ہن شبا ارضا رک و اکو موم چہ ی نب قیامت کپ ج ےک ںیہ
 ےک نی فبلغ ت اعتاد ےس ا ےس رہ اط با ےس کچ کرتا کس ارد ناب ار ایست تو راس درو ےۓاجوب

 2 اھم یش ےن سا اھت اصخ ںیم ے ۔رسودروا گرد اچ کت فاش لقب بی کس لا رپ تچ مولا اد نه فیفا درک ای
 ےس ےناھکر کے ک نجس ظوارخب یا تسرورواے یت بس وو ساکن ایج ج ےنرہاط نبشلادبع بر ھشورکت صر یم دنااک ی کول

 : یکدم درف انہ اکو اض نتفروا ےگ ےچ ںیئاو بسےک بس اتچ ےگ وہرودەدساذ تالایخرواایگوہرابقخا

 ےک رشایل رک دارااکے ناچ ےگ نادم ےدادفب رکے سد کتڈ گنریب ند ۓ کد ادب لنا ےنرہاط نا ...: ںیم یف اصرن فیل
 سا رففاعم لو ےہ راج اور وصیت مراد ی کرب ےس لا گچ کل ازاپ لپ کیت هراس لوستر
 7 ناک < رباط نا منت فیل لو یمن ا ورک یاو رکے و ب اوج وقتا ےس یا ش یئاچناوکں وکیل نا ےنرہاط نیا

 ۔ گری تا تیپ که رک نج ھتاسےکر ہاط نباوکں ورادزمےک مھشا روال ور الاس پر اچ پ ناکم ےک مداخ قزرییفاضر

 ناپ | راوسرواا آر ہاپ ترول 2 گچ رباط نا عناد کیا .....: باطخ راک باط نا

 کت ت قو سا ےہ مد یم مد رم کک بج وب شاخ کوا والم و ہفیغ ںیم IK اک نیک 27 ورودی

 ےس ںوکول نا رہ اط نیا ھا چ ہٹا کا ج ابحر ماجر ےس آر ھبےس ے نس ےک ےرقفں ا لد ےک ںوگول'اگں وہہر لااوخاکدوبہہ روا کرتا کفیل

 اچ فرط یکن یت ہذیلغےس وہ تر
 یاوخر خوا درہ یک وہ شی لایخ سم قہ داکرپ ےسا ےن زاد دتفک یم ےتتادرگج...: یلامکرب ےس نیم یکرہاط نیا

 ڑاگراکےرچ هر اس هر کل نر نر قیر لات ف یصوردااب او ےس درک

 لیس مس ہقیغ یشن ںوّید نا ےگ دلتا ند روا لارا ہرا ارور کا 7 اورا ج ۲ل تام کر اشتناووو رت یا اروایگ

 ربا کر دیک ن اس لالقتا انار 7تسالخ کس خررط رر طی لد راط ناب ترتیب کما فر
 یگت لود نر روا ةاضقروا ات تتو سااوہرضاح ےن رک الس ںی تمر یکن یت فی ماط ناب کاری کک اید ےہ جت
 نم ۳ فر هتو و مرا شرم یک تموم هک عذر ناب ےھت دوجوم

 کوب دال باور ںیم تمر یک یر نوای آب اپ یک ساش باب کرہ تصفر اط نہا انچ ےس یک
 :لژ یب ڈئارشواے ایکو بترم سرم

 گل وز تفالخوکےن پاپ ۳94
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 - دانی راک لثه فیصو واز ار ب.....(۴



 لداصم......۔مراچ رلج ۔ ۳ نورلف ى ءاًتراج

 E هلو لود روا ادوار و ا ۵

 تایل و رز ترک ۱۳۳ اے ا ضد 4

 نامے اےک ومر ام بس زو بچایا لب وں ور الام پسر حب کس یا ے اید رکے او کش ما ناو و ماکت راس سا ےن شرکا داوکوکن اک

 راک ماط اوت ed ول ازا ںی ڑی ہن ںیمےرطخ تا اب کو و کد ورک ووقت ارم ےس یارک یک

 ےک آں اپ ےس زہ ںی ی جر ہک خا دوم کوچ نشو یت ا ےک اط نہا کر انچ ود یاو رار قاے ریمرواو اج ساپ ےک نم

 ںوطختر ےک ںور الا ےس روا اھت ایک جرم ےن رہاط نئاوکس شما یو تنو سٹ E زس وا یدزعم یىیمقنم

 یکے یہی لوح یکے وپ طخ کمان ےک اا شوارب پس اہ یف ےک تیم یکی فالخ یک تم ےس دادخب لئاذق ایکو لب
 "ھ۰ ھی اب لام اےک ا ارضا شه لب نم نشت فاصروکس ا ےن زم فیلخ ایکن العا اکی وزن“ یتآروا کت سیب

 ریزہ ی کی درکروقنمان یھی رک ثب تساوشرد یکے ناچ ہرصب نیم ہی انچ یدرکت زارح یکے اج مم ہکپ روا یل ےن ینا یک الخروااصخ

 دسر سل ب رر نک تامی ل 7

 نارذظ/ل ُفِءالان ھما ےن زخمفیلخ ںیئوہ اد ںی دت یہ تہب ن تطاس ومار ےک تاھا نا :تامدفا ےک یم

 رم اط نایاب ارغب تس رہ ن: ھ2 دادود جراسلاوبا سیر اوا آ یاو !ماسےس دادفب( یئاوھپ اک تم شیخ )ضا وبا ۔ایکے اوج ترازو

 ناور باپ روایت ان تا ےل ےک تمحازم کیر سایر نمک نو ۱

 ۔ںیہن اج ےید لاک ےس یبا فو فلج کس ناو مان لود فیض ہا کا ماست یر سنا یوم

 ےس شناس یک قاححساواااھتر لاس ہی اکر ہاط نیاوج ےن یس من ات نوک ییا نبت نئارود سا : اعم کف یصوروا نب

 ۾ ے لاا گد روا ر صبروا« ا ر یه

 کشا روا کریخرب یک لوگوی 7 ضس تالاع ےراسروا ےئ آل مم تمدغ رباط ناب او هر کف روا

 ںیم تی رت شو آی کس لا ےنریب مل یئکں اپ ےک یب وکواعس نم یتا ےن فیصص دعب ےک لنا د رک یاو رکے د ینا ےن رہاط نیا کت اک

 تا ےک به لنت متد یک ےہ اروا یارک اعمر وصآےک رک اغس یک یصج اوہ رضاح ںیم تمدخ یک تم فیلخری نم یی لبشپ

 دیوعتسانع نوار نا رااکی دوش وخ نام رخ یا اےک رگف اومروصتےن زن تم یلخ یکیدددہ

 یک ضاح ںیئارھاسس ما ےک فیصوروا وب رکن کہ مکے س تم شیلخر ھوا لس لوک رجب ےک سا. :یئازفا تزع یکفک یصورواازب

 و 000. 7 ايم اط ناروا روا یاو نا راک

 عضو ور لا سینے ماحر گو ہت اور ےہ دار رو اےک ر سید نکل حانکور ےن رہاط نیا( گورھکغ ورش کات یک ماس یم ساب

 ۔ایدرکں ویلادوکل یک یاسر /ا نب ٰئےؤمروااھکر لاھ< رب روک رنروگوکن ارکز اس ورا

 2 ی7 مپ دف بک نایمرد ےک رہ اط نئاردادادقب کشف مد نامفمی وا ف فالف ےک اط ا

 یو 7 تساوخرد پیا لیم ےراب ےک ںوہا کربن یم تفاطخ و اگراب ےن یک دب اوج ےنرہاط نکا ےھت حس آل اپ ےکر ہاط نیا ےنرھک

 اوم اے اھکد ئل ےررامجرگارواورکتشادرب یف راصم ےک ساذقےۓ اکرم اواخر رک ی فیل یم باوج

 ےہ ےب جد نیم نکتے تاج ےک لن ن۱۸ ے یف 2ج پہلا جو م یکی دوت 0

 (۳ رنک )لر نا لک هک سر بس ومر نب زناودب,ےتای ےک تسول د نداد ولد, لج ےن کا...



 r نورظیا را

 "مم" رر کس او مارو ےک بما ےک سا پاپ

 بیا نیس دا ار اسد لر یک نیست م ربا نام :راشواوو

 دیس ےۓوارقپ بس یک پاک اے ا اد اڑ
 وزاورووچ ۹ ںی رپ یا 1ےنرہاط ناگ ٹول س لپ ےن
 3 ےن وہ اپ ایگ ٣نو ےک 1کو ادب

 یک اج یت دے تر ۔ںیہر ھی کں وال
 تار ق ی لآ اکر ارغب ےن آل اپ ےک رہاط ان نا ید گود ےک دار راد لا کیت دز کج واایکع وں 2

 تک و دم و وو وج یاس رو یژوروا راس پرنچ وکل اکیم نب واش ےنرہاط ناپ دانت
 نیا ےن یق وف ن ی نوردبھکمھحاقلاولارادرسےر مود کس یاران شا نتادالاس یارک ی ناگوار خب رکات رف وردا ل 27 ۳
 اگر نرود لو یر شکر ناپ ایل اط

 :ءالف کف تب ہجو یک ای ہرکل زم مے یئدعھع یو اسانس رمز اد چل بج ر... :لوزعمیریم

 نا 1 عسل رهام کلا تمرکز یا پک کیس

 9 انچ یدڑج تیاکخ کر رم ہر ام ںیم تفالخ اگر ےن یش ساز :راھ تشنه فن و راخهروا کارتا
 روزا اکو یک ر دش یا ورکر تک اکر افر کت تو کا یر ت اولاروا

 سی تر ہدارا اک ناج ےن کلا ئے لیڈی وما تاکی این یک جریدے ا :توسرار سار یک

 من مک اپ تل او هند کا رپ یو مر یک فتت اےس نب یہ٣ رغ ا

 ےک س ج کی تای 07 کان کس ا اتام اہ یارک 22 231 گا ےن لام یل 6 ناچ ایا اپ بد

 شب یوم اوتو وم کس ا ےس ہجب سا ھا دور رب ء0 سارا تارا اھت: ںیم فرب ےا کے نایب اکن شر ر یکم ےس

 رایج نا کز لر کمک م

 انچایکہ دارااک یک لس نیت وری علی سرت لغ لا نیم
 میک مان ےک لر و نکن و تا یخ نیا تفت امن امیس ےن رہ اط نب درک موم اونم شل وب کا چیک
 لو" نون قرن چاق ياد درب تفرصمک 9 دنا لوآ ياد رک سد پارگی را
 کل یہ ےتکک نر وم نل ای کرم نی ها لو سرای درگ( لو ترک ےس اس اوو

 r) لج جر

 j کک ا ا

 انا لس شاید

 لا ارو( ٠۰١ فلج یہ اا ورم )یک مقا لک یک ۰0
 ےس ے تاور یکی رو ا(۱۸ ےیل پہلا مد رم) 9

 خر نم نمای ماورا ن ہفلغ .۵

 نشو لار فوت تست سن راد
 Sane م ناو ںی یوم یزو تشنج ؟ یک اک



 لوا صح... مرا دلج 194 نورلفن راج

 دلاور دار نایک نا

 دگر کس تام کن رھیا ۴م مر کک رس یھی وفاج اکی راوس یکی ارحب ےک ےن اھ رک ن ی 7 نیکی

 ہرھلروا مج ارد رارت نا زنگ یر تمدخ نت سا روا ا اجایدرکن وکیل اید دت ںیم تفالخ

 ۔ےۓئاجایدانب نوا

 ےراشاےک لب ون ےن ںوکرتایکوہف فاش بوت ناایمرو کس اموال ۲4تا شوی ۲۵)جام لو یک راغمروا ںوکرت

 رک وم روا ایکو روم لی ںی آر کوہ کیا رن ایک ہادپ لاعتتشا ےس لاک رافمایلن جا ڑوھکواارام ےک کد کوکء اش ۳ گیا ےس

 کل املا تیج مو راوسرپ ناروا ےل نیچے ڈوھککک نا ےن رب رب رافم ےگ وہ بولخم یخ انچ یھب بالطا یک اوکں کت نا درکہل مر قوج

 یک یار آف صر کالم یم تعامج یت وکی یسک و کت انکم یامشروا ےنرکرد پ ےک تسکت یز نئا ےن ںوکش ارگ رپ تارا اروا ےس آفر

 تھ کے رر ازراک انہ ہوروا یئکٹ کت وتی کں وکرت ےس جو لا ےگ لئے ہہ رافم رکا شو ا !یرازاپ انچ

 رر حب ےک یا روا ے د ےک ہک اہ ند ےن آن دغیر فا ےک شوک کی امم ںیم ںول ورک ونود د اولادپک

 ر نا ی بس 2790 ر جیب دیعس نی تر ارز ا نہ ہک الر 2 نوت ول و

 سیو راهرو کت قاب ناب کل وفود نا شرک مج دی یدک

 -ایدرگن ار اي. شافسروا

 سلب یک 9 ہی دج لکو روایت یئ ازت یاب نہ تحفا ب ھت نہ رف نب رم کہ بقت روک ل ملک راخرواسم

 هریک دانم ےن رٹفا ےک سلو ریککن ب نین ند کیا ات رش عراوب یجب ران کواس نب و

 2 نفس سپری نی ال پا وا ای یا لر شی لکه

 اروا ےس اتر ب اراک ۳ 9 ترطف عن ذ ان ےھت ہد تقو ےک تار روا ںوہ تلی تبمصم یکی او دیق ںی کن و ےس ایلرکرارفر

 ےنرواسیو اکہ شپودرکل رٹ ری مم نیم ایک يا برام تر نھ ڈا

 یاس لو زا

 ے روامر کوہ رایتروادعتسمای ہاری جین ریپ کت دناکےک بارکادواارکا فر فر... اکی براھ ر وایم

 بام راک را لپ ےک ر کب ترم جوف ےس کچ انچ یا ڑب توق یکرواسم ےہ ےیل آےک ںیوگولن ا ےگ آں اپ

 تشاط یک ےس ارے ناماز ر یگ ر ےس آرپ ہت ار ےک ناس اغ ول ےس لاہور اہ رات ےس( کو رک )گن قم کک وندنچ اب دڑاگ

 رادنب ےن روا ذی کوہ یئاڑا اروم اسمارت کس روا آپ ہمباقمرکےن رک نیرکن یر نر ردنہ ےھت ررقم کش نب برتر وار ارتب رن

 ر اوخوا یگ ادخب رکگناوب کیم نبرخمروا 2س ید آل چپ فراق گان شم نا ورک کب سرے ر تسکقیکں ویت ےک

 ےر تفالخواگراب دعب ےک اےک ما ید رکے نیتی ر جس وم لاا اک تہب ےس اسمرواو ال وللا ےک ےلج باپ یک لو

 ۔ایگوم شات ںومت شک ےک لیوا یتد ےد تسلی شک ا ےنروارسرگاپ آپ ہلب اظ رکےن کشا یی یار دا ارش رخ

 چت فر پا ےن ا ید توک یک کوا کی ل نیر بولا ںی. : گنج ےس بیا نب نت

 ہریغو۔ لسان یت ار کوی ین یے طفلاک حر ای. ٭

 دیره سی ۹ار لورا سم لک ییا رت ہر نوچ: ایہ ےک )رو لا رپ رج کس نور اروم ترا

 بای اف نر کء یو بلطم" سورع لیلا یفو سوبحم راهنلا یف انا رک عرف رانا لاک ات رکن... ۵

 وزن ک یا

© 



 ٦ نورلق نیا رات ۰

 ےن نور چ یکایک مار اب کیا ےن لارواایکن ری لکو ا نر وطاب
 ہےکر رو اسم ےک کر ویگوکب كس کے اک فا ی ےک م نک ےک نکی ا نب ریس

 مرا او جت درگ ۲ 7 نایت سبزه پمپ ارور
 گاھب بناج یکل ٘را تافاضم بوا نب نوا اگر ام ید زادیس نہ جم یلوہ تسلی

 ۱ا وا تقانش یار )سم لک (س) زن ی شویاووردب < متون ....ضفپ لو
 ړپ ومر ت رفا ای ما ۳ گال وصصو مکس را رت 2 ان ےیج نامیلس نی ہودہ مع یک شش یکے ن رکل م ورکا ےن عجراوت ےس
 کی یم یش ےن دوام سیب فولاد ناسا درک ار
 تے ےہ ۳1 اک مج نارود سا یش لین وج ناک یکے ںیم وم
 ان راد اک اج ایگالچ فرط یک ھ ړی ج ل رحب ےک و زاروا یی امید

 ےس رواسروا مرقایگ داب ماکت لاقت کر وام ےس یر زن هدب ل اشراف شوی :تشاظ یرواس
 فاض یارو صروا۔ یکے اج یک تک یک ل وتر وا کر اکہ انک کت انک رییعاوم نح ما زہ تہبب یم لک ےک و یکراگہ انگ
 ہر سش ل یہ یئازل تخم تہ ایک ورش ےدارا ےک گنج فرط یکہ دیبع ےس دیر لکم ےن رواصایمل گحقاس ےک ہری پور
 تقلاخخ روا قوط رو سش حج E al رام
 راک یکی ئار ؟فص ےس ررواسم سٹ تہ ۵٢ما وو ےن قوطی رکن اشا م یا فالف ےک یا ےس یو رع یر تانک بولا نکنم
 درب اک اخر ایلرک ب ںوترع ٹکا ےک یتا ارتدوا سرایی ھتام کم کا

 یا ےس آھ اب کک ے9 نتردا اف روا جت کس کش ناشلا یش یا ےن لایک اب روااخب نب کوم ..... لم کیا
 شری کے رانا وکل ا ےس تا تنقروا_ بس يک نب تمام فالف كس یر فیل لس لوک کہ کاپ و 7
 اور عل ےک کک چ اس اسب تب کیا ےن اوقات اخرت اخ تتوج ازا ےک 7ں یئاوارماس ترک
 ہا رر مت صحت لیہ ےک ر ےک روا رک 0 ور اہے ی اوج اهن ٣ راک و ڈا پود نار ا ا

 0 او یک ر کیا کر ویک ا ےس ےک وراق ا ایک  ک زوج را دواس ای درک مکر ادراک کر م تس کر

 سا یت قہ ہدای ز تہی دادعت یکں وینز کی ئا ٹا ےس ےن هویت تل سدان و لات نت
 O و ا رر فرم کج ناریم وہ ٦اے نوچ کاپ توم
 کیکرواپ آں کرم ےک مات کس اروا ان اه تس نی راہے یہ اید دلیک اید تاور ےس لک باک
 اد خوک ریدر مای ن وود

 غا اتر اص 0 0ٍ 1لیاورواصا زوم سیم ےن "ھ70

 ٦-٠ ره نورنچ نار نامے اے ت ےک کھتے رٹ سروا گنج ہنازود یھارمےک ا +3
 روي دعب ےک ینا ایگ ڑب بادو براک اے تاعق و ناپاک ور نرود سوار درگ اد باہ یکدادفب مرچ اثزا

 اکسیر اید کس رام ےیدحھتاس ےک ےن وف یئڑب کیاوکرالامسیپ کرن یئان ناطعض دوا یک ئاھڑت پ ثیدح ےن یگ رس ںیم
 یک یو یا لر کس رکنا داد

 یکے ہد ےک ہکاداہعمجزامفرواسم کے اھھکب ۴۹۱ے ص دس سیب یر یب کدی ےک نوش نیا راتدوج وم یم اسم

 (مم)۔ے نان یم باتکل ٥صا ے اک کت ۹+ ف دعا نا لاک راج )ےن ھج انب ...9

 باک ناو

 ناشر



 ۹١ے نورطظںب ایرج 3

 کور شاروا تعارف: کار ا ں ٹر وو ےک زيف... اکف یصو لو ےک جو

 ۰ ےس آے ےک ےن اھا لوک نال یوط امیسروا ف یصواتب ےک کتا فارس

 اے سک "و باب برق ؟نپ '؟ ںی ادا لابی ےس اپر اچ ےس اف نا لو لا کس

 از لا وا یھب بت باوج شل پد ضیا رام »ی ول | اون رکاب یا ان ست شام ںی

 .تسومارپ کلا ایر ے ایلام لجن ےک انشا کر لہ چپ نت اما ورکر ارذ اہک

 تا ںیہرکشلروہ ضاح ںیم تمدن ےک رف ظا مروا نب ےک ےن گری حاہمو ٹک ںیمورواےڑپڑود فرط یکن اکرم ےک سانشا

 ادرک صارو زین رر اتار مروا یو ہک لوے کم - - 00 نیرو !فیصے یک نوش رحم

 ہدہع یوگا شافب سمی هارو ایم و رود وخشوج کن وب رگ تره کس ایوب لس فی لا کا نب رب من ےزضم

 هی لک هارو ارقان کے اخ ارحب ندد نک ی ارف مت ہرخاذ ناروا انب 0ع اتاھتاک فیض وجایکت ی ياع

 ا ںیروم ۶ انا اتم تم ااو 2 فرط کل ۳۹ اے روف اچ ےک اج نت یاب اک هاطب وتو تو یر رک

 اصرقع کن یقین رب کیس سا وا اچ انچاگل ودرکرو مک مش دعا کس اضطراری سیم

 اپ ےک ببوسیم نت نا تی فر سم سد 9

 ےک ڑلبا ما اض ےک کار ی )سس اوہ راوسویت اس ےک کشا ںویمر آ۳ اب کاپی رقیب یگ ت اھ کر ید یک دو یکسال ماسکو

 ےک نام دد روانا یی ور طخ اوا هنر متر پس و نی ھر طا دیش فر ے اح ازاک یاس نار الا

 ےک تار و ااوب لچئاو فرط یکدادفل ےس ار ےک ا رداضب ایکن اہباکی راہب دوا کتیا یکت خ یک یکدرس ےن ںویھقتاس ےک ابال ےن وہ کس فوخ

 یورک الطارف ںوھتروا وہ دیت یکن ےک اوز یا ئل یکے نک یں مالکی شرف چپر لبو

 ساله افسر یک و کپ صارم اس زارو کج اید تن یم تفلطخراپردرکراتارس ےن نزا اچ دے دک نخ توی

 لقب رت یخ سیم تلفنت لاحروااکل وہر بجے کاج لی ناکرمےک فی نا قوت راک اکے ےن آے رو و دیشول سااک اض ۔اہدالجوک

 8 ۔ایگارام اہ ےک ںومزالمےک لیون بام اک وا اپا ناگ ود رکا اکی رنز یک اکر ک

 0ت و یا هک ر اکو یکے ات ںیم ے- نان مع اروا تین برق

 رو ےس مان ےک 720 سا گناہ فورصم ش یم یئار آکر عم ےس ترور جالب فارطا ےک سات یاعرکر رام

 نج مھج و لات نا اش نت نرم ساپ ورکی اک انا مائو شاکر ء اما ے ۳ و اصولا گاو لا وب

 ( ناسا ) رکن رباط نا ست سوال لو تخت هضم یکی فن یر نه

 ۔ایگوہ تاخاکی دنزیلصوح بیک خاص یدعب ےک ایک ناتو لاک

 یل و+ت کتب مد 6 کتک نسب رور. زبور وان نم مرد

 شین بوق ےک وہ عر E ادخل ےک کرار کوک ارور ہلیک ناار رول داسر وا لوک س7

 ےک نایک وک اہک یار ارور لب ےس ترارش ےن ںالھت نٹ نا بورد بیا تین: بوتان ریماانپاوک

۴ 
ات ۳۳۸ کلہ ربا زام اک ےس روک اتاپ بنک اش اخرج ا ۳۹ف ص دل سیم نشیب روپ دچ ےک نور نہا رادوجو۶شاپ ےراوہ

 اج ینہ اک کل 
o ر 

  ۰۔( ۵۰غ رلہ وقل )رو۲ ۶یف ا لج با عم ورم) سماج ئل ےک لی م کے نب.
 (۳۹۸ خا نیا) سید زم ےس مکے ایس ےک رک ۹۳ف ضلع سیم یش و و 9 ۹ 0



 لوارصح ماچ دلج 19۸ نورلظن

 نیا ےک ہفیلغ ےن سیم گا یک اک نونا اخ کیا ںیم تفالخرا لات کال اح وا ریشہ یو آے ورک ایو لگو تایصت
 اسم ر ےہ یگ راک تہ آت ہ آروا'ںوہ ادر ترف: اک ںیملس دف ن رطب شٹروا ےہای درک مز رک لپ ترارش)
 ینا اروا وہ یق رت سب تاپ یر کی اس سرچ کان نر فو اپ مگ دارم ات لاین وتار
 ز ےک ےن رت زع یک ا یھگتالود

3 

 رگ تاج باب یکن سار فار لا ےس نان ےن شی رب بوق رجب کی. ول روا تار اک ب وتب
 ج ناری وت یوم اات ب ہر ییا رک رن یک آ کب وقعت لیوا نج جی اھت رقتم گانا سوا نج
 فارطاردا ناسار ا ا سامی دا ارب ےس بوتام اب لوا ن ھوا تاپ ےک بدت
 یک کب ع ڑروا تیا کی ارپ ںوار ےک ناروا ےک ڈا ساوحد شو ےک ءارم اےک بناوج و

 ترم کيا یم تار اپ ت اف شامل قد ست میا یان لب | ب ی یم ہنام ز یا :نلب رب ل
 ہل ید 3 اک مرض کز کم یخ تسساوخرد یک رئروگی کن ام رکےن یکااےک کش اراوگوک قو فرصت ےک بوقت نت نیا نکس

 رنو انس یکن ام کت اپ ےک ںوفود ےن ا ےئل یا ہت فقر رکے لام قق( تیا ب رق نت )دنا ف یف
 _ۓاجوہافرورش کیا ےس لود ناک ی( زا کروا “اوہ تک جب اں وول ی

 سرو نادر فر طی نام کان برق رتل ی ےاپ نا رفا یلفے نات نا نب لا :رضق ناب اکبوق#
 لس اکر مر ای اےک قوف لیدر هرم رک بس نرگس بو لر کن اکے نو ےک ےک
 ایگ کب لو ہا را ےن ې کس ناو یک اے یقوطایدر کج واف رط یک نات ےس بوق ا! ال ہنرہاب مل ےس نام مکے

 نا ضس ایف ا ا نیس اقا ےس اےک نادر تقی یر
 ساوه و رواج رشت وب مارا قطار مرز ان ریس فرد دیک ست
 _اید لاڈ ںیم لجرکانہپ ںایڈی وک وطرداارکض جت رپ نام رکےن باقی ررعی ا وہ ےڑڑیکک اب رکوہ خا

 اک آل یم نب ےک سا یہ تل بخت یم زار یش تقو سا وو ویر نیک ما بج کن نا کج ےس نم نئی
 1 یب تک رھپ یار وف اگے رو رض فرط ل ا ب وقع ےہ سین یھب زار یش بارک کوہ ددروا
 وع ےک تک لیٹ ھتاس کیا یکی د کات ایا ار ی رت فرط یر مودا سلساکںوڑاپ کل پرس اب اج کیا
 کاپ دم کھ بک آے بو یکن وہ تاراي درک اٹک کر عباس کس نر نر روس فریز ارش رو وم راف ےس ماننا

 ندرت زار یش اکب وقتی
 ۶ یوکے وہ ےک یھ آپ الم باک ےس باکراید لاڈ رہنا ںوڑوکےک رک ڈ اس زنا تاچ بکس ساای :یاڈٹ ںیم

 رب لوک اب تست نریمان نت لو بذار چسب سنج نکس منش
 ۔ے کولو قا دی ایک آس یاد ناتسجےک رک ضق تاک یلایماک زاری ش ردا خاک ترک ابو ابا

 رک میر کس وب رخ برتر نت له سنگ تپ اکا :رارن ین قم
 با ؟ بور رکا کت سل شان یس نمی ےس واک روا( مالت درکار )یاو ہں ساب ت7 اروا وم تس نک نب
 تاو زا شود سی تس بس نا ی7 تب ضمنا زياد کاش رطیکزار یش تقو ےک
 -ے آم اکی درج ناپ ے مم ںویتا سک نیم نب کرک ا اس کز رو قرتخ شمیم سیف فارطا گا ےئاجوب

 ا یک چ یک ےک رک ب روک وواو کرک یبا ےس بوت



 نورظنبا را

 تعاطا یا لم تفالخ راپروروا ےک ہم ہد خوا بزت تا ےڑوھکم تار زا
 دنا ی ریپ یار عم ںیہ و اد شو اح ںی یہ یی

 سا ےن رت یل ےک یک وطروا نیب نب یلیدتاس ےک ساایدرکخ وکب اچ یکن اعتب ےن بوقت رحب ےک نیش روا فا« کم

Eید رول وز رو اش رو  

 ذرا تنو سج ےھت ےچردتاس ےک یو امیسروا فیصو اف وجاھت ے سیم تک ن ا و ا نالا نوچ نولوط نیر مرت

 ےت نفوس فنا وجد فار طا تقو نے ےتاوہ لک رخ رز سا یک

 یادش اک می وصی رب دب کاو ایک ب ےن وت فیلخ و ین ی درک روم انپاوکل ا اھت ںاہچ وج درک ورشات کیس ھت

 رقیب یا یگ تا بک ر ن ولوط اکر رقما رونق تا ےس فرط یبا ےک اتمت یئو دیض لا ب اتقو

 ےک ر طے ماطر ارا رک اھت لپ ریه بس ا اپ شو رپ م تالغا ئان ےس تی

 اج یئد تان ۓئاجابان: بتانوکس یکم ٹوہہ ریکنماد ہی رککی دب کیا دعب ےک ےیل عم تموکقکل ایکباپ.: لیبر مم نلواوط عا

 ر ممرات بتانا اوکس ا ےن لایکباب ہچشانچایکہ شا فرط یکن لوط نب جا ےن لوریم ۓاج ایپ ےن بئاج ییریمرب ھم تموککے کروا
 رکاب کس رک الل ایک سیر فیل بم ایر قرص راس اسکنر واتر مرے کاپ انچاید

 بانے باج یب ا6 وتا رص اک ایک لاپ ےس ہے یا ت کرہ ساپ ےس اچ وکن ولولہ جا ےن را زی

 تور وز بوقروا طبس لار لکه زیخراو کس لار حال 7 روا ےن مج ےس یٹوبضم مز قےےک ساری صمتمولقے اپ رقم

 ۔الچ ہلَساَکت اودو تموکع یکن ا

 یم رو اسد ار نت طنین شیکں یم ۓ رکن اب ہوا می :رعب ےک تافو کہ یارب نبر

 تو نبش البا اپر کور فر تام ےک نی قیر جت دار دز دو گی - -ص لپ رگ بنات

 Res ر زی شوی زا لمس تفت تم رم فرو وپ تشان

 ےنرم ےک نارق نک اید رک سک لا یبع یئاھب ےپااھت ںیہضیت ےک ناپ غ لارا تلو تاک ےہ نا ٹوک تاق 7

 تیر الاسپردااھت فر یر اط نیما الا ماوئاوب فالتشا لک ےس راب ےک ےناھڑہزانج زامن یل ار اشک لار

 تن ترس دم اسکار یک رچو

 دال ھتاسےک تدلضروا ین اعراب اف تعلغ-رپم کت یعو ے تفالخر اہ رو :ناملسروارپ اط ن۰ا شار يبق

 نرخ ا ےک سا ۱ تمواک ی کداوسروا قار رکا ول تس زار باطن نکن نامیلس ےنرتمہفیلخرب ےک سا نگ کس تیبانع یھبم کہ ارد

 اید لک ےس ار ےک لج و یرغمل وک ا اتوب وج سب لاملا تی کری نا ریال وزرای وا کت ضمیر ار

 مي ناسا اوج لو داغ قاسم یاری: نا نامی :م دارغا نامل

 وہ قد وا یگئار اب ے سئاوکوادق لا ے 1ی یم ےس حر ط کرب روا ےک ات ہشام لاک حشاس ےک دادفب لا ےن ںوکول نا یھ کش اٹل

 یر شروارارغب لس ا یر یاب چ ج م املا تیب ےن مام ن: نامل وماریپ یاب تاپ او کشےےک وار خلوا

 فرط کہ ج ےک رک وک ل چد وا نیا ا ڈے زاورد ےک لیا کو رب ےک ںی رشت درکم یتا یم ںیہ کلا کرک

 اروا د لاتو اےس اغ باب ےن دار خب رک یئگوہ شاڈ تسکشیکں را نبات و میا ڑ روا یک ب ق اھت ےن ںی رک شلدا س نل مو ایک 5

 یورو ورم :تواضب کس و رو نامی ایل ٹول یوکس اروا ےک بقا کہ کت نام اکم جادو ود ےک



 لوارصح.....مراھچ دل ۳۰ نورظنا ات ۰
 لچئاو ناسا رقوکن اسا خر کے رخ

 ناب هندی دا رب ماگ زف تمت ییا تقم ےک یر تب تاظروا لورح کز فیلغ س وردو ۔: ما لی دارنفب ےن ا اک 7 ںی ےب 4
 ا یک ھنر کل تعب یک قالخ یتا شی وادقب ساب ےک دشئادبک جب نامی سم ۲۵۵ بج دوام یکرخ آے ن ید ۔اگےاجایک
 9 مم رک تیام يترجم تک ۳

 ماسه
 شناوخ کت رو روا دا بیخ رکا رائے ان وہ شاد کی دم

 ے نام ی

۳ LS et روا 

 دیر امید ےک نایب ہک ےک نوما غلظت ام فدا باک اروا فلروبا
 رب مس لاد ۶ 0 درکفاوم یت کر اقا ما سر اا یکی اے وا
 نی نیس لگو ما کنی لو نا نشا اک از زار نیایش ارهب
 ید مجدد زا زار شاک فالخ یکن ین فطر عب ےک سا گو رکن اور تبایخ تعا اپ ان بان ات ںوترع ناوک ز خلاب
 _ایگوزورفاٰتاودرپ تفالخ

 سايت اکسل / ۳ نت نفصاروا یت بجا بن یوم رحمی کج تب زارع

 ےک کج روا تت م ہت ییا روا یک ئار مہ ےک نادم تاک را ار ںی ےن فلو لان 3 هر شیر

 اچار رک کس وج ےک یا کے ا اک کر ا یت کا ےک سا زاب ےک ناری یک :حزعلارپع دب
 ی ایما پا ےن کا و رکا کت سلفی ھی رم اےس تمق گوش ایم ؟ سیم ار صر ا نوازی زار
 تیر راف رالی اروا لاو لاا ےک سی١ ےن ایکو حلق یہا ناف حلق برمز حلاق ب ہیر ا در نزن اک

 لاو ادب نی یوم دعب ےک ارم رو یاب روگ کل ایج وکی تلادبعع ےن فیصو سٹ ۵ن ٥: لہ رم یگ ن وام بم زهلاریع

 وب گنج تصسدربز نایمردد ےک سازهای 9 شرت گچ کاخ « 2چ انچ لاب رک ٠
 یر ی ایم ارد! بیس لا ےک رعایا ےک ےن کیک ث وب تست زاریغ

 “9ص1 مات اوہ یا اج ایج اکس ا زی ھلادبع نی فلدای گہ لاوتنااککز لاری رعب ےک ہعقاو سا .....: زیب رحل اربکن جم فو

 ۳ ںی اہدچ ےک سا روا فار ںیم کپ ٹپ ےن مس اقر وا یئوبتسشوک فل ںیم ج یکی ار آکر ےس فاد ےس اینا یہا ےن
 ےس اچ ےس ام ےک ماقا نا یر پ٦7 7 "سس
 ںی اوربا تاک یکی ردات رح حرط کد ورک اب تس یگ تپ لص ویک اکرم

 راف م یا االام مابا مم یا وک لادب من بتا یئاھب ےک لار تیغ لوس فا... اربن جا

 دوگنا نک رت اد 0

 ۔ےہ اھ نب اق ایہ ےک اھ نم مساق لم نشا یب تی دچ ےک نورلخ نان اتدوج وم ساپ ے راج .



 لواصح ماچ لب ۱ ۳ ندرلظ رج

 ہپ اتم ےک سا کرت ئ سی ل9 ہیک اهن فر ی اروا کت انت ت واک یکن اہنصا ےک سا ےن تف یلف کب ج ےن

 مارا قامت ضرب ےک تا ےس رار مرہ ۳۸ لیپ ےس لسا۔ایداگنپ بناج یہ یم داف تستر ا ےن تا 1

 ے م اق ےک ناوم لفرص ا ایک کب اہ کن اہنصا ےہ ے دارا ےناج اپ ےک جا ےن ناوم یل شے یا ےل دعا ےک یا درک اور ےس

 یوم ت انو یکی ا ویو يک سا شے

 رضتخ فی کت سروش لذا ون اہک )هارد کلا. ڈیز حا پہر
 رزقت اف ہیر حب ےک سا ۔ےےگ یہ رک ندرت کا یج کدے د تکون ا شین لار ایلام فی: غار مک

 -اوہرضاح لم تفالخر ابرو ےئل ےک راہظا ےک تعاطازبزلازب کن ورشو ایک وم ابو هارو توکار ناف ےن

 رفاقت کراس وات اب لاک یر فلان فی نما. :ے کک فیض نی اص

 بیماران کم وفا سی( ںییرٹرس) باک اھتر ترازو (رع لن ب نشروا( یرٹرلیس) باک ا لنئارسا نب ما ۔اترام ہن کت ید

 نسل بل بفرد زور« ارور الخ نایلارکوہ عج ےن ںوکرت اھت ت بیعنوکں یہ اس سود وجات لام زار عا ناز

 ا است ال هفس لو راوی درج اباد کیا با میلا تیز نکا اکے ف طے اص ےک

 ے رک اپ اص ذیگگےن وم کوک واں م ںوفداید باوج ےن یکن رسا نیم ان انچ یکدید یک اے اصر کت فلات کتاب کا

 ارواح نازک ریخت یت رہ اورد ےک تفالخر توج یار لار رک 2

 زار وارتا« نسر گو سوم ی هدتس له ںولت لک توک سوت نا یر ےک ر کد رامشا فز یک وہا روات اء نستےن

 ایک روا وکولای ابار تہ راک روا ین ےن ساز کنی اف یکںوکولناا ےن ڑیفیلخ ایئر

 پر هرات سیب ضواتموج لام روااو+ہن ود اف برا جل ضر ںیرگ بج ..:عاز ے ناص خو

 لناسروا ےہ یل توشر ےن ںْہنا تیپ لو کشلاوہیب ری ںیاو طب اب گان

 ےرکوہرضاح یم تمدخ یک یا هارو ماسه چی نا تاب ام تری

 مو یی درک ماتم ا مہ فقر راد لا یی پچ دکن یوی تہب اے اص تک ترم اورو

 یک رضایا یک لیپ _ تطابق اپ ےک رخ یظے ر اپی ےس تمحار رھ پزی راک

 ۔ےہدش یھ ےن ںامر ید !تساوثرو راز لا واکس شرح الا ےس اردا ایکڑ د فرط یک ں ام ی اچ انچا فیلخ اک مان ربط

 یئوہروظنم :تساوخرد ےراپرد ےک نیم مل ما ک کپ ہں یک ےہ وت ارم اپ یر... یوم Af زی

 تفالف علی ا دوا: ر صفا فرعاخب نج کب فیصد نب اص ےس وہ ےس ککے وہ ےہ راو نب ورح یک اروا یس گے

 بس بسر ےد تنزاجا یک یر اعوک قت شیپ ناروا یک رذطم ےس لس 1ےن رتمہفیلخ ای اولی وک نمی لفروا گی اه نادر

 وجاب ورکا کم پھر ےک ںی نکروا ید ایلاگادام ۔ ۓ اے ےہ چک کے اورد ےک پکس هک سم

 ست اوک براون يا نیا شات تقو ارت ی ہن تروصروا یئوکی نی روا کر وقوف ےب یئوکب ج شنخاا اھت اترام نام دا اتر ذگ

 رضا روا براون يا نا شن ایک ھار حک ی ورحم یک رخ انچا آتا ےک تلور نال ارارنچ براون تیوب یم

 گام کش نکس سوت گری به تاب کالا کادر نم لا کا فی نا راک

 هد اقا تند کر طلا تراش تایپ هک ندرظ برج اس راج ہیچ اکر جت ا اک ام یم ےن مت...

 سیو اعود بذ یکے رود ےس تبدا امدا قیا کل اکے یس بلد رایت ترا کلی بام
 ۱ __ ۔ےہایگایات مان اکیس زد ےک سا یقدعبأر وک تراہع



 ۴م ےن نورلغ نیا رات

 رٹ ناو ب آے لٹ ہناخ ہت کیلوکں ا ےن ںیگول نا یئرکہ لوح ےک ںونھ ےک شاوک »تم بیو 4
 ۔ےہ کش ےک ۲۵۵ بج ردام قادر کدے د یاو کے اہ ےک کا ےس تاود نیک اروام شا یب نارادرسای درک

 ے۵ا ۵ھ شاب ید ت ند نرم
 رش اس ول تم اما  تاود نی ارام ایت شو سا ںوہ ارم کدر ےک یر تہمت نباطخر وما راس تبقرو یورو رسم تیلباق یف ےن کت قال اچ ےل ا ی و چ رو شرف واک سین ابا یکے رکی الغ لیا رکا قا اکت اب سادواایدرکل ورنعموکپ  آ ےنپا ےس ةابد ےک ںوکت ے رت مفیلغ قو سٹ .... تفاخ یش لا ین”

 راپ ید تمر وا یل رکی جیم یک تفالطو تم اطارپ تاب ےک سارواایداھٹمرپ تفالخ تحیوکی او ناب زیر کس زلف سیا ماد
 ھار بلک

 ی یر ےک کک رکے آں وتو یخ نب ا کے ا اپ گدی دا پ آر: ہک لام کز
 کر های یاب اس کک ءاز دل اص تقو سنا ب بس اک کل اھب مور اه وڈ ہہوا ا ےس لوگر لرح! ےک ف یلغروا
 خیا ود ےہ ی ارزو شی رپ ےک ھو ایگ ر ےک رک وصوت ی عقد یک ےس ںوگول ناروا یکت زع کو یکن اءای آی ےس
 بار لوجی ےن قید راھگارپ توان ے رکع شوکں کرن ےن اص 2 کل ام اطا یک اک اص ےس ناخ ئی لثپ ےن ہلدب یاس

 ربا باب »یو یاشار نوک تر کگیآےس املا هل چ من حرط یس یشروااگےۓ تاج وہ اف زار
 یاب کیر واری ناہ ف وک ھت ای یک رالف ںوکوا بج ردا دور اپ ےک ی ارکان ات تارا

 ناموا ےس اصاب بم اک اپ < حر اصدعب ےک ےن وو رف اگ ہکے نت ہعقاواکےنوہرہان با ...-: نر یک ود
 مولعم ہی اکہ ا زن سا رکے و درو سنا فسا کس کای پا یئوہ ضاح رکل ا باقن تن يا ورق ی ھو
 ساق رس تو هیات وہ یے اروا 0 دجرب ز "کوک یار انی دول نیت ورک یاں ینا زمن روا اھت می ےک نیب زوجایلرک
 ےہ تک یا” کی ورک در شانہکالھچ ارب وکہ تنے ن ںوگولایلرکس مرض یس ےک کد آیدا ااو لام ےس اہم کا ےس عاص لایت اتمر یا
 کی گہ گن تشادرب ایل ںوولروا نامصقن اک ت لوو چت ایت لام دای زاقتا اپ ےک ا گی وال ےنپا ےل ےک رانی راج اپ

 ید ال ور لپ

 لاک اراک اروا ےن رںیفیکنو ا ایرکر ار گوتم نبی زروا لئار سا نب صا ےن اص دعا ےک ا 7. کفی ن اص
 نہ نس رک یو رب ید تماس کس یک اروا ایارکر قر کوک واوا ےک سادعبای درک ات یگکاکی کرن کا ےس رام ےس راب رداایلرکا ر یب اہم او

 کردو ےس سات یقاب صدر اکر اتتسمتای را راس کس ای ار یک لر

 رپ اپ سم اپ ی تم کم میام سا نر متین نم مست نج لکم داتا 0
 مرمت( ۳در نظرات تن رلج لاک ترا )د نوری نشو ؛ کت ضاخ ول

  eعج لک راج )یھی سام کی یو9۵ بجا چیلر می تیب کت داغ یک کت (

 ( ےن لبر الل

 نو باسکرواےہ اوہ اک ل اقش دن لاقخ با اضافی نکنه چک یارو ں یز ےس ا ایلن جہ نس
 (مرم)دومربارب ےک لت لپ ہیڈ لن کیا تقویم
 ۔ےہ رر تر مز ۓاجہ ےک دجرب ہری( ۴۰ے لو خا نب اک لاک ا) ۰0



 لوا ...مراپچ رج ۳۳ نورظنما رج

 ت ےن رازسوکس ںوگول نا لوہا رجب ںوھب کم روااوہ شئاران یر یخ یکت اعقتاو نب کگکی دت لغ : لد راک د تب فیلخ

 -نیوعضاریلازاودندانا ےک ئس لانا یا کت بیصم یک یق ےل

 ںیم یباش ارم لیا داوا ےس ارم سوکں وضخمروا ںویڈنول یب ےتوہ نک تن کرت فیلغ :تامار فا یرتمفیظ

 لر وند نل ہلا یکم اعراب زد ےس شون که رکی ااو لاردا یکرد اص کاک ےس د یل اھکوک ونروا ےل اڈ ام کن اے دوجومےرنرد نی

 تمہ کپ ماظنماو عالصا ےن ییدنمییلخ یب رطخ “ںیم ےنرکورفروا مالا ےک سا ساعت اودرو او را نافوط ار شو کد ارض تف فرط

 لی یا چا یوں ا ےس یا وخ کک یا ےک فیس نم غراصرگایکے وج ےک بہو نیب نامیلس ترازو نادم. یک ھدناپ
 اگل ےن رت نطلسو تموکقر وت سس ےک بادو بحر رواایارک

 با ) ا لات شاور سین ناہصارواےر فارطا' ےہ تہ ۵۳ نام ز ےک تم ہذیلخ انب نی یوم شوک یوم برق

 یاب لا رو او لالتخاو بار طا سم تعطاسروماےک سا ۓوہرورکی ار کتے وت تم ذیلخ تو سنئاھت یھبامالغاک عرس

 اد جات نیوز نبض وک ےن یارک ب جیب تو یا ی پ ےک یکومایخ اک ےک کس الام ےہ وکا ا نب یو ےن

 آجا الق ےک اےک رکھتے کر کا ےک ا وہ تسرب زہ نہ ا یل یک یار آکر ہے ری زن: ن اتمر طے

 ادم سال لطم ےک تساوخرد یک اب نی یوم ایگ لچ کم اد یم بق ات ےک ساروااب درک ایسو کار کالج ےھت

 کو تھیم یک دن روا لگ ی ورح یک زخم یخ تاپ ررر اتا کے آے انب نج یو یکن ارود سا...:: الا یک تک یوم ۱

 اين اپساو لب کس تی کارت کف ن غاصکمی گا نرخ یھت اب ساز روا یکت ات او ناۃفرۃفرایمم آل ٹی او کی نین

 چایو ل اکے رک یک باسا لا وک کرار یکن ٠م ملا ریماروا یکن کما ارزو

 مارل رک اپ طب نت کوم ےک وہ و یپ لاوتشا ےس ساوکں ویت ہک انب نب یوم ..: دم آہ راس یک انب نب یوم

 دن یاخوا یکن وک فرط یک رم ےناغب نج یوم اھت یم ےراذب نب یوم ںوند ناایگ آیا ےس مدالب یھب یس سیم جت اارکراتربےلعا
 ہد کیا ےس انب نہ کومک ابار ڈے شروشروا تداذب یکں ویولع ند ےۓ روا نام راک م ایت سے ر رک یخ یکدم یک انب نب یوم ےن

 رمان یتیم شی تقالخراب رو ےن یوم اچ ےۓ 1ںیہ ےس نت ۓال خاکی تب فیلخوج ھتاسےک ںوربدمان یاس ےک ںاروا یک

 لی ںوگول نا ےت ڑوھچمں یبہ دنزوکل اس یا حاج لاو فرط یک ر باطم ےک مے فیض انب نہ یوم رکا کیک ا دشت یک ا ےن ںورہ

 روا یک قوم اکے ن رکھ رب وکی دت ف لغ ےس باج کا یو مک فیصو نج جر اصرواای کوہ ںشوماخزکن ی یکدم فیل ا روہ اپ لاحتشا اک رددح

 ےک یا تامارا ےک یگ توا رواا ور نو کما یکی وموت اتو مب ےس فرش کروا یکی خام اکی د تف یلفغ بج تلے و

 ۔ایگا ارم اس یتا ےک لوس ساب نو شو مرا یاو

 کب لط تاجا کا یر ضاح روا ی فالغرا رداحر یس انب نہ کوم روا کپ ھچک رپ فیصد ب اص. :یراقرکا یا یرت نین

 ۳ ید تاج ا یک رضاح ںی مع ےک تو بتن نورد کلوب تفال تنش شاپ رد یر یلف تو لا

 رگک ےس ساروا فیصو نیب 7 اضرکا اہ روہ مولمیب ےس سنن ےھت جٹ ےس و ےک ہر لک( ام ےک کک یک نی امم ےک یا راترگر وف ہلتم

 تاج ا سان یگد تزاجا یک یرضاعوک نب ںیہ کوم ورک ترک یرت فر < د یڑوھآ ںی ےس درک اقا کے ؟ےک

 این ٹول تیپ وج سیم تالاغ ناولاروا ای درک نہر ظا لک ہروب ےک رکر افر وکی دن لخروا ایگ “تیس ںورادرس یا یوم کا تان ااک

 ۰ ۱ کت ساوترد ی تیانعو فطاروا میت اکت رزوموگا و یوم یت رحب ےس یا رگ

 روایت اکران ور کت اپ ایی ےس یت ضیلخ ےناذب نئ یوم ہ..: تی ےس یکدم یک یوم



 ۱ rer ناو لغ ناتا
 اله ر ںیہن سیم یس سی مس روا کی ی دعب ےک اے اج کر ی کیا قد تگ شا ور اطرواےاچاید ہں طا

 ےب ایساو لام اک تم ذیلخروا یک ارزو رواایاولج ںی تقالغ ناولاوک اص ند ےس باوخ ےس اف
 رج سل روا سو کوہ کیلا ےک دهد بیا لا یاس تس راس کس کا یو٢ تار یت ےک ایل رکھ دعواک دے رد ےس ًاراصایگب لط

 لم تصدخ یک ا ےن یار امی ےگ ےن ظوحڈوک ا ید اطب نت کوک چت فوت ناچار اپ مد قلم ےک ںی
 _ے یئگوہ بان رکے دایخرب ےھش تروکی شا کیاکہ ان روا اھتایک یش

 تہاثب ےس یئانشور یک ری لوک یک ےن بہجو نب نامی يا يک ول ور اس چو رمو نک ارا. ..: لوک 71 اصرورشم ۳ ۳ 7 2 8 2 7
 تا او ےک ےل ےک باپس او لب کس اروا تهزیظروا تایوج» لس ارزو لی طخ لا اوج ارت اب هس فیص» نمایی یک

L4ناداک نرم شف رکن یخ 'لوہہاوہ ایچ ںیہ ہرا ےس لیے ےن ر کو رفوکوافو ہننقروا فوت ےک ناچ لن کان اہک ھی روا ےت  
 ےس سنا واہ یئاوہ شفای مت ےس یہ راے اورم اراہتمدوارک اتارا با ےس اص” الوب رکو م بط ےس طاس رار رج
 ے سا ےن ارواج ایکو چ فرط کم اصر نالیناک یخ یب کرت نادادرس یک یاب یکم یسایھبےن ںاھتاس رام رک زرد
 ھے رکوھٹاےراب رد جات اج پاک ایہ داچس ی زاب زام

 یر یافت ساری + عدس لو پره انب ب کوھ ردنا کس اش نان د سرد کس لا :وروشم کل وگرت
 ت ES کرے لے ۸7 متکی کو یک یک ئاوکں وگول ناروا یکت فلات یکے ار سکا حب لیک اہ گود دات اےس تقاغ تک
 ۲ - کلا الچ ناسارفرکوم اپ ےہ ںی تکا کرد

 یئا هو سکس و اد لر گرک تو یار یک ل رنک اوا کد اقا. ون نا یکی دم
 رت ینغ او رضاح تیم سورن ارارتچ لایا رجب ےک مو یو لاوابووریثو اب وایبر تفالف تر اب ترروص رس راک

 مولعم لا ار سار اہتے ھی اھتاہ روہ ہروشم این ل کراہت ویلدنا تیقاعان ںویک' اکر کف اڈے زاد آر جج صفر ک کد ےس ںوہاگڈ ہدومآ بضحغ ےن
 دقت اول بلک بم نرو و تک له سارا سرم ںیہ زنگ جب ےس همجوار کور نا سي
 ےک وم کر دص هرم لا یاخوا وا موا سیر اک اص ےک راس لاری اے س ملت لا ۳

 یا یو منا ھتایک وک امروا بابسا ےک ںا یک تم فسا بم ها کی رس را لو ماگ اب نر اد
 ۔ایدن باوج لوکس نر ضاع ےہ غالطا کت اتاو بس نام ہوکر وا ںوھکید اد ےن اجر کپ ہوکی ا الیکا کس ائی ت کش یم

 مکن ےپ رد ےک تاب ئارو اھ ایلرکں ا ارب یلوزم یکن مما یما ےن ںوکر یک ےس وچو یب سیم ماوع ور کم اوع
 یکر شا نار لاس بب تو ہقیلخروا یئزاد رپ ہم یکت نفاس نیک ا نس وہ فورصم یب فساد ر نزار یا رو عمل رج اما
 نسب تم بال بس نم نو تفیب آن ارواح تر ںوتساررپ ےنرکت وافب

 یک نت یخ لم تاا#یاشرهاخر رک 2- ما ناو دال فم یو نذ ےک ھدب دعب ےک سا۔...:یکر ضا 1 خئرکمادخ
 شوت ناب ےک شیخ ارش تاور کاپ ےک ںاوکوا م وکر عساقلدا یئاھپ ےنچپا نیم وملر ما کک کت نساوخرد یر کوہ ضاح یم تمدخ
 مج 9ایک وہ ناپ زس ےن ںیوگول نا اید ساب ےب ورا ناو قلب لب ےنپاروا یر کروم تساوخرد یب ےن ہفیلخ ںیہ جج اچانرکس ورم
 را ںیہ شی لورادعباتردا لو را نا ےک ہضیلخ کلہ ںیہ ںایع حرر ط یکن شر زور تااع ےک ںویھتاس ےک ناروا لایکب اب کو لوک
 ید ےس زور یا یورک نب ں یتا کرام ےن تلد ناک ارت ور اسپم تب نا لب قهر سقم اس هاش
 ےتال ںی یے او اے ت آ عا رفوج ںیہ ادرپ ےروا لئ ے اراک بس کرم ںیہ گنا ای ےک ںوریاج یک یکڑلب ںیہ ےید سم



 لوا رخ ....مراپچ لج ۳۵ نورظنتا ترا

 ۱ توش ب اوت کلاس نوا سا یاب فا یی

 ۳ رم رف کیت رح یک اتارا کرک یا اینو نوا :تہاکو طخ یک ضیلخرود مادخ

 سارا لنت کت عطا کت شفا مارا سا ملک ترول خ لا سیر
 ہور کک اردا ا بدتر هستم ما و تہب ےس تیار عام یاب

 9 ,7 اپ ےک مادخغ ےک ےک نرو تا اش رک نل نام فی 2 2 لاو سرم القا کاک

 1 ناک یس نی اعدروا

 لحد ںیم ںوماکےک ہفیلخغ یئوکن روا ۓئاجایکہن ےک نیشن 270-77089 :لصفاکم ادغ
 بیک دا لغ ییا ل رب فی در یر اوت تراکت فر نر ہقیغ ا یر وا ۓای ےن وہزادنا

 شما اور تشاح یتا و مہ ںی اج یکتا ضد تم رسوب اچ ی کاایک یں وو نا تا
 رگاروا ےایایلراجارساک لا أروف ےرکا جو نوچ : رز فرج سرو رپ ام باب ےک نیت وما ریما ےل ےک ےک شرخ

 سا ايد رگ کرج روا لاج اباظب نج یو سیب ےک سنا ذو ہایب کلا کن خوار

 قرت دی دست تلخ برد تفاوت 1م هو تساخرب لی... سراب رد لصف اکمادخ

 بام بص لود نیک راروار الام ی تا اقوام لس ال وب ںوامیل یم ماع راب رد وو ہیچ ایپ تقد سا لا 4

 ںوگول ناوکروما نت نا ہن نب ریہ یکے ڈا یی ئد ری ںورچچ ےک بسایگ ھی ےس ےک لوگو نا ہورواای گا ون اف ےوہ ےڑھک

 وکں ورد نے ےل ےک ےن راز و وت وک ناروا ور الا ےک م اتادم اوج اکی ر و کب مرغ ۲ لوا زات ایک

 نایک رول ےیار اے تاور نک راروا ہر الا انچ یگد ےار ای 3

 کاپ ےک مما دغ ےس تب الکی تاش روان کھ تا لوس ور نا لس تا ناف مقوا اطمکس ماد
 یک روم کت اباط قاپ لب ف جرد نموا ڑی کل ےس لو موکت قالخ ترول کت ارذع ےک نا ےن ںوہن ایگ

 ۱ - گتساوترد
 لار کت دای 0

 راہ یورک او یب اب.
(r۔ںیت امد لاک ے صا مادخ لو.  

 سایر ایفا با 9 ےک نیل فف ایج راد کک د تس استر ر...(

 یول نمار عارب ی رضا یکی السار اسع وو یا یم ے صور ےئاج ایکی با ےس فیصد نب اصرو ا ا اف نج یوم ...۵

 -ۓاجایل لاک ہد حز عی ےس ہضق ےک ںوسالفودشداز آۓاج افر روتر مع بام

 تصساوخرد ےن ید ای اور رکی ھم ےک تول یکاراروارگشلارالاسیایخ کیا اپن وم یا....:یروکننم یک تابلاطم
 ںؤتاپ بس نا یھب ن سد اد گام ک ب آرد لس اروا یر وتش یکن ومو 7 ا

 ےس یارو ےن وہ ہاھنےک فیصب نج اص ںیم سج ایام ری کا ا ےناضب نی یوم ہو الع ےک سا ےھت اک ب لطوو ےہ سٹ ایلر کر ولفنمک

 ایک ت سارہ وکس کس رورو اک کب ب ا اوج رک ڑ وک مو نا ےن ںوکول ناک کک نل باس>

 هی کا نبی اوہہناور ےس شوخ یکن باوج فر یکں ول نلارکوہراوس مک قل اوبا ند ےک :نایاو ۷ار اصروا فالتخا



 لواصح مرا رج ۰ ۲

 تف رک زکات اراک وگول نا فر کیم اتم کیا ج ےس ارالچ چ :
 تگ ےد یے نکس لفرد ےن رکے راهم کار داد ما ر مه ۶ ۲یک وارو ن جرو قوج ں صر کاایک

 تہ او یا وجوب نج یو تا اروند فرط یک تا نایت اولا ےس وہ ن ن تاب یک ا لول وو بچ
 نا یی ناو فیصو نت عاص ےس یک تاہم سج ایکاط ن اس هلن اف کیا ددااید ماکت سنا نج ٹن

 نیس اروپا و تی بوک اپ لاو راصروا ےس جو مات ا اکپ ا پا
 خرکےۓ وہ ہم او آ مج کلو یھب رت لی بد ےر یکروظتم یھبی کل ا ےنت تموکع ن یکاراوہرضاح ںی
 ےل

 ےس ھش لا وہ اکے گنی تالا جو واچ ال فیض ندرسودکس لا لاما حر
 یا ےن کد تلف کلک 701 1 ذ_ قراری ونک الو دات راک ترین ال ارس اي تل ور واچ
 اکسل اص تاپ کس نام که. را ی

 ںوتسب ذی سالار اس توکار گن اسپم تماس اب کیم :رارفاکل و اول
 اوگ ین نواب یر رب اچ هام ےک سا تو ئئااوہ شاور فرط یکں وئاولب رگوہراوسوتاسےک ںوگول نل یوم ےن در تماس
 نج یک یوم ےن ویک رپ لی رظ عت رھپ کا اچہاچب طاس ےک یم اخ لنا ارامہن مد رک د ۓئوہ ےت اتکا
 ںوراچ یش یکش تشکر ع ےب لات شک کر اص ےناضجا نج یوم یگ ام د نوچ ےن لولاوام سوا تالحیاش روا 1 یکت کر وف الف ےک نب
 ۔ایدارگن اطعا فرط

 بیاد "نما فر ی توا یر افر کک اص

 هر مه 7 اس کت ارس چون اه کیل ےن نب علت ےک اب نیب یوم اتے ےک

 نر تستر طب نیب یم رب ےن کسب یاد بر سی رک صو زن ے شوخ رشت رس سرد

 ۔ایگن+ض داور رک نک ن

 لم ےن و" یل رام نہ ئل میز تم صف )۸ فارس بت یر مقر
 ساوآ 9 لاستیک اس تفاظر پدیا ناب تشات مف الغ

 فیفا رد اچ فا تیکه تاسف اصیل و۲۶ یا ادا چ ےب بیل وا الا ڈ کل 79 ا رکراقرک تیس ںی دن 2
 نوا یرع مکس ماش لو نایب ےس نیو مار ور انک یداچ مور اور کم یت سی طم یک ل سرا نما تک 7 ےن رصقم
 رقم لا 8 ےرورٹیلرواپ ایکشن وف در فیس اطهار یم

 تالا ہی

 کا ۳ ی
 محبان کری طیور اس اصرگشا ےن رانی د نیر فنتں می ۲م ....:تد ۲

 ور اپ هک راک علم یہا ےن رف کباب ےس رغ کے کک ووپ مور ےس عج ادلادج عن ج

 بس ر ارے اچ ےک ی راہب ۲۹۸ فض جن شی یا )رعب دج ےک نوردلخ یز تو اپ ےہ دامن

۵ ۵ ۵ ۵ 



 لوارصح ماچ لج ۳۰۶ - نورظظنیاٌعتراج
۹ 

 هراس رکعت راپ وووار یدک ونارلسم ساقی کس سارا سا ور لع فسا خرس موها
 9 ا ٹا ران کس لی کذب تب ون لا ییا یم کرک شوا کب یکے ق تورص ام

 ےب فرط کیر دور ںی لوچ ےک یر نم عیب ےلص وج ےک ںویمدر ےدعقاو لا... :تدابش یی نزا ی نم ی
 لا ۔اھتا اب فرط کن نفیس ےس ین اب تو سا رک اوز نیہ یعایکداب رب دوام بوخوکں وناملسممرکُج کپ یم تلف اح روا
 (ے کیا کہ تاد )اھو ہدیہ تیک ںوناراس وراپ ےک و ہے ات سری تسوے ںویمورروااٹولل یئاو ےک نوکر تک ان تشعو

 امت سگ قاقا نایکعں ورشداہچ سس روزا کس ريطلم زاوم نی مپ زم تنفالخریع ۲۵۳ ۴.....ذاعم یب ۳

 نیر فرا

 راز آے ممت )یس نب اروپا روا یا رظاطع ترا زوو دس وکب یصحنن یا یب ےت وج نک  تفالخرنسم ےن رشف نو

 راس ار اثار نت رباط یا لاو زورفا وب تنفاف تنگ فیل ( سیم م2 )دعب ےک سا یکت رى انع ت موارد وف مال

 ساپ گرو اواوسنوایعم: نیم ا ایک رم هزروک ا روان رو ناسا روم هک نا کلا ساب ےس تقالغزاپرو یوم لاننا

 اب ےک لا کس تاف» یر اب ایک قہ نات راب رولو ادب نامیاس یئاھب نا ےس فری ٹا ےن سا یی دوکی ا یھپیرسفا یک
 یا تی انک ا یھپی رضا یی اسرر مت کک یا یی ریتم او رقم یوم

 نر ن ےل ےک قوا یکن ا ےھ رے یک ےک زا ےن قتل روا رس یک صبا ا : یک سم
 ما ےک کرک و آ٣ ےس لآن ارور دوا یکایک و رکے یا اپ دے د اک ماع رک شن یک تاب ایا )
 ےگ ےد

 لس شنا تار ورک گل وح تار زو کوبی صاف نم یف سیدعب.....:ی ورم یک بین بجا

 کا وکو الج فرط یک شرقا زج یک ا روا ی ورز وب وک یصحنن ج سار مزو ورح روا یک یی انک تم واک کب رخ وار یکے اوت
 -ںیہ ےک ج۲۲۸ تاعحقا دم ) یئوہ تمیرم یکرنزوگی کی ت فنا روا ناربس اہ ناولو ی ارش انب ونا

 رود شارپ اصولا کچ کی ا ےک نیغ بالا ڈرا ےن ںوگواوکس شئات ادب ےک سا :تاعقاو کج 3

 روگ نِٹسفریفصانب رب زاوہاوکک عد یکواشن اهر یک رک لوح مے لا ےک ن ) خا فلا ناوپدوکن اورم ن ب0 ارزو

 ہپ تاراذو دہی یک ا ےن نیت فیل ای ام داخ! ے ڈے ر اصول نت نا اصولا واری نب دعب ےک یہا یک رقم
 رب نم نکنه کس کو تست زور را فر کر نیس ل بارلا ناولو رواوکی اہ ج لش ن بھ

 ۱ _( ںیہ ےک ممی تاقا دی )یدک الج بن اج یک وکی شاق ل ورح واک

 ضحفل با۔ ینگ کد تمولعیکںکوکو اشداپ فورم یوم نب ییئنہ لن فعے تفاظراب رد ںٹوی ۵۶ ....:تاحقاو ےک ر5٤۵
 سن ایام فر متن ب نج یوم ےل ےک یلاشوکوا یل کرس یکن ا ےن نیت فیلخ الا رام وکن را نب لضرنروگے ہا ےک کو ول یگ وھپ تواذہ سیب

 ہی کش ںیج ھ۵ نس یکا ادرک ایس کای کال جوک ع انب نب یوم روا یوم توکلی رخ ئاپ ںی وم ںی لورم ےس اہ ہلباتتم

 نداق نک نسب ھے کد اپر بو اتو اکم ےک یا روا درک مت کیا اا راف یاو متارا نہ یقاحسا نہ ہٹیارہگ ںیم ںہراف ےن ںیرگتلرا

 اوہ لیپ ج۲۵ و )نیا یھچروپظ اکی وارد ناتمام را اب ناجا رھی قاحسا بلایا اڈرام وک

 ری طب نت کوس یکرسفا یک یناسرر تن اایکل اب ریپ لودہجےک ناوکف یصوروااخب ے ر لف ہی۵1 ....: تاج او ےک س۵٥



 لداص ۔ماچالج ۳۸ نورظیا ترا

 نب هی ھ کاج ایک اپ ےک لایک چ انچ ایک رقم ب تموت یک وک الاول ےن رہ اط نج ہٹ یہا ا) نک یا ۔ایامرف ںیٗئاووک
 -ںوہای آن کک نج ےس بارعا لٹکا یکرجاظبی دوا رک

 نیغ اشیا اجيت اد جا رکیقس_ یک کک کار یپ لوج لس ے راول .....: تس اقا یا
 رب ران مت ساز کس و اساس رہاط نج نادم نج رویا رف تم هریک 5 انتلا یشاوکب راوشلا یا نی نیت ےن 72
 یاران نشر ں را تمیز ور نت یلدا کلان. دور ن رباح )ایش لم ب نب یس تف الخ

 _ایلاپدتیمت افاضمےک ساوک

 ےس شرات دکل اس ساق نو رعب ب ن ماریا کب ج لوو ںیہ ۔ایدرکد اھت ا اچ ایک اوروکت فال اراد شیبہ ج اراک ماش
 گی کب لطب اوج ے تفالقرادای لٹ الا کک وفات یم ےس ار یئک یش کے الا ےئہشادررادادفپ تالراد
 ہول یک اشو نش رور وچ پروا ورک لک کیک مرار عا یکت کم اظ اوک نا ےن دق ہم ہغیخ ابد پوھتر ےک

 گار صرع نزد تل الورو کج ازب یورو عکس خا ےن کھلایا بی فکس درو
 فر ین 2 7 ریت ےک یے داو ساگر ام روا اھ کا کت سلقروصن یئوہ
 نایک چے فرط یار ل ۳٣ سون نیر زھلادبع ےن فیصد سٹریٹ اڈیا یا ےہ اکہ عقد ایگ ناور

 یار آف ص ےن فلان نر را لوف شی دہر ق ےک لااوہ تاور فرط یکل می انب نی یوم سیم اش”

 شاتر ارتش يه ایر تر لید لے سے کد رکےن ا ایوہ نیزکوانپ شیعلق پارک کتک
 ستار و کی ویا نزار: نامی و ایا رف ن جک ارگ ےس ناتسروک نامی یلاھپ ے لک نے رمز فرح ےک
 یا ےن رافص ب وقتی ۔ ایوب لانا ںیم رم اکن اظ نما 1 1ےک لکو ف ار طا ے د زاروا ےس

 رستم فر یپا ےن ابا اپدوا۔ یکتا نیت تو کس رگ تار روا را ناتکل ٹو

 ےس سا یک رقم رو رص وج رای ںیم ےن دتر ےک یا ایک یک مرمر یتیم این
 ریس وقت ام یا 0

 روہظاکرادرسےک ںویگز سیمی ڑ۵ یا اھت ایکو ج ٹی ترم لکو یت رام روا یم یت تف الف دعوی ....:تاعقا و ےک ن۵
 ۔ےاکز اغ آے نت ےک سا نام ز یم روااوہ عج ورخو

 2 ون شب

 ک یہ نا ۔ ےھت هيات یک ورف ںیم یقارعدحب ےک سااپ تمواقرود مع“ ےن ںوھنجزولع اعر ٹکا ....: تالا ےک یر
 لر ور اس تقوب اشاخنس لوک ناتو ست 2. منت رهلوج تم ریش نمک نر: تستر آ

 ےس نفس شم بیل دام یا امام کت کر ماقماکن من جھٹ نج یلیواز تپ ےک ناروا یئامرفیجوتبناج یک نشوکی کن ا ےن تو
 ایک مرعب ےن یک یا بج روا ۔ ےہ اکہ ت۵ و کر ت” ت دالغر قادر ۔ںوہ یکن با نب کہ لکل کے س کوو اروا یک ورق مک
 یوا نام ج ریہ یم ےک رک جر ےس ل سا ا ےن سا تقو ساای درک ور شانہکاھچ ارپوکس ا ےن ںولاو نادنامروبشیوا نیم دحئامع

 _ایلرکپ وش ووو فرط یر کذب

 نیم ثرححم ی 7ص 0- ری نیت

 ےک نی نج یل اوسہدسلس یلساکن اگے اھت کے داب ےک طبس نت همزن نایک نزد نادر نزن

 (۳+۳۸رلج بہ زلاجورم) یھی...



 لواصح مرا ر لم سا نورمان

 ٠ رشا مرار ب لم اک اروا رکے لینک سادہ ع که سانت اجر یقد مز ن یادوا “یر بلی الچ سوئے یڑوا
 دا الو تراک ک تک

 ۶ تیکت EI تے یو ساس ا
 ےک ںیم ناروا فیل ریت کن ارداال ےس پ ورکی یا اس لوس مصر دود ںوسوکت سعی لئا ےس دم نج
 نم افت ب نیا ہک م کا یکی ود دای آالچ رکے ارا م٣٣ دب ےک یا ی نت لوس کر نا کک اے ںی
 یا ےن ہری ھور لا کا یو توگو یکی راو رباب رقو تعالطا ی اوکں وکولب ںیوہ ےس لنک لاطبا نی یی یا بع ن شار یبع نب ن
 روم کلا ےس نوار صد اقا کس داود تب واتس هات کتک توماش اپ سه یک ای اک

 یارک قرا یک ےس سیب نا ےھت ےک آر تارے یا یک نیک اکنچ ےس نیبرباربھتں اہ ےک شاش یب سی یکن: دریا آ اچ انا
 ا راک کس سا ںوفود یک اھ یھب ئاج نب نامیلسوا

 رب تست لورم کس نر لنا کج ناریمذن یئوہہ یئاڑ ےس نیرھہ لئا کل ا بج... رو ںیگج یی لع

 نا مت لپ سیب لرد هر اچ و یکتا ےس ناب نما لا پور اکبر تس تل ا-گاب
 ريز کش شوکه لوا یا ےس شی نقی ف ےن تا یر کبک آی کف می دعسروادیلالب روگ ہر ھاء اچ ر کب ہں وزد
 پو هری کن یاس تارا یر یک ا انب ےک یہا ایگ اب رکن یتیم یاب درکن یمشوکں وی دنچ سس یراق انسان
 بت لک کاور تسلیت

 3 کم ایج ایک ب وب اچ یکی ب ھتان ہہو وک یارک پار... ی رپ یں وم انروا تب
 یی ی نود )ترا قورسم اھت ے دالوا یک ل ی لاموصص نب ھیزی ے) فاعور م نب رے ںیم ن یکم لب با یا پدر

 م٣ ےس مان ےک زق ور ےک ےس لدہ مان ےک قرروا ھ قورس ر حا ےک ےہ لاش لوس له رف ے ناار

Eنیب رک داد مرد ادب کمر لا تینا مارا  

 ۔ ادرک روک ں ول ریقرکذ وہ زاورراک ل ھر راد لاک رک ءاچر

 لیئاو فرط یکہر سب نشو ۵۵ ناضفمر ہام ہد چ انچ یی کش وار رمن یک ااو نا تفر تفر ےک :تبلومش یں ومالخ گز

 ھی کر ایالب ےہ دعو ےک ےس گداز آو زر ۲ ۵ نومالن زد اب شرق متر قہ رب ےس رتا ےک یا قرروا نورس مان نمیریم ای

 نا کیک اھ کک کو نارا کوکی د لاب روا کک حب ےک رقت وج ییا دی رم دیک دی

 نا 1 بول زا منتسب آيا ڈنر کلی 29 ۃنجلا مھل ناب مھلارب وماو مهسفنا نینمزملا نم یرتشا هللا

 ۔(۸۰ف ۹ رلج یرط نر ج)ںیھگکد ...٭
 یک ناج یر آی رنچ ےکایم ددقط ںیم ےرراب ےک نئاھتز اتار طو و تادامصروا یکربارب نایمرد ےک ںویترامک کا ناپاک بک دیلی...

 _( ٥ان دلمر ای ںی وو ار ©

 ۔(۳۱۷۲ف جا نیا) روا( ۱ص دلج یر ط جر اج) سیھکیو ےہ رشک ںک ور وتا 0
 ا و ایک رک کہتی اد ری وا یکن یم زدوجوم بیتی رجایی تارک وج ےک پوریا کوکو...
 لک ہہی ردا اچ ایانب تششاک ئاقوکن یم ےک کم ت یا ےس ام زکات ےت کت کب وخ
 وو 9 -ے ےہ ے۷ سیئور دد)ورش تمل ہما تلاوت اسار دب ,ںییھکی یھی ئوہوتسروارزجگ ام آاڑوھ زن کن اک ےس ےس رکا



Pie 

 ن نجر لج ۳ و اوہ یک لیا نج 5

 اقا الو تم لس شام لام دوا کیا دا اھتاہ دراھبا ےس قت شوج رپ یبا ت ور وک گول نا لٹروا ےھت ےہ راہ ےتارک دوک

 کلا جدو کرک یک ویر نکل ج ون ایکو عت پدر گمصاخ ھچسا کیااکں وکول نا تقو سبز :تام ةف فل

 ۲ ار بام رک را وتو نوکیا نا نت یا لو ناب فر ط لیدر ما

 ےک اک راکت

 کر لی یرد یاب ترور ی کب ت تا وای ذب توت کس اے تاعقاو نا۔ایدرکع رات

 ےہ نام اک نار دتسقو رب سمی ہر سس سرا کس ناایآذ الت
 و رکی کک یکی وروا کرب ل ات

 ئ1 ۱ ۸ ورکس تے کن ارم اس

 1 1 وراتکے اوہ فلاں یم متر ایفل ج نارام روال غو

 اب یار زار ید تر لمس تاتو نا رام

 الہ ولا ےن تقالخراپ دو ےل ےک ےن کاروان افول یار وشیےک نا نارود سا .. :تسلقوکح و یاش
 21 ۳1 9 عسلی سخن ٤ز لب یئارآف صر نان رر بیت انا گای کر رقمتاس

 ترک ٤ ریل )ر رطح ول ررر ماراپ ے ےک یاو یو ته )وضع لا

 قوب تے نین ان الپ ات با یر ہک یں وک دما گم ام
 7 مدت کیا روا ید ا تساوی ا آے نہا نشنا س ۴

E:ایل ٹوکےر ھے یشا لوک 7  

 سس کج ناد .ye .: تلوار وصور

 2: و9 0 کن ںی ام یر لئ نب ھشار سودروا لا مج یتا یکن انب یھ ھ22

 ےک ا ا زی وک

 ٹول باس او لاباس تہ ےن ںویھھنامس روا یو تست

 'پ 7ت الاروا هی یا یر هه ریس یا

 ےہ

 بنا ره تال ارواب

 راک ورش ےن رم

 ۓ آم گن ناری برشا لا 2 بیر تک هر نو لس شم

 ل مکن ورازب سا O ۶ج کد تسون ا یں کر ۸ ا

 0 نی و ا تو کیلا یکی رعب مولی ن ککے فر یک ٠

 ! ےن رادرسےک ںویگنز کت نام زہد ایگ تا
 روم ہلصاف ےک ںیوکک یا ےس ر کشی ںویگگز
 زن ع ںویئا “ناپ ریپ

 ںیہن و ظن
 بیا لو رز

 زروااپ ارت جو گا لا دکت شرر ی

 لگن کن اتو



 ۲۱ نورظنتا مرا

 رگ تارا نخ دن e بیگی ضرب را

 نیو هاو کت تک کک تے 7

 تساوخرد یکن صا ےس فوق تراھو لان ںوکگول ناک ا داع لمار خر تات کی تاو ا :ہطت ر زاوماروا ناز ذایع
 لو نااہل ق کز اوما چ بم شرقت وری ےک مع e e ےن ںی یک

 واخر طرا

E 

 رک نج ےس ںویگز سم ۵٢کپ نیست ڈرال) بجاح اص نب دیعس تتر حا ےک سا :تسلقیکں ویگز

 ر د امت ارا ںی بضق خم ےک لی ی ال و اپ ےک نادر وج روا یگد ےد تساشوکں ویگن تب ہایس ےن سا

 یاو نرس کیا ےک ھز اب زاس ےس نا ےن رب دح نیا ےھت رقم یلارگتظافح یک ای ےن اکو وات ایک انب لی ےل ےک سا ناکسناک یارک

 ۔ایگ اپ کس لای ارگ لات تار سارا

 تشا ا یک نام یاشار وچ روا ے اک وہ موا رک اک نم ےن ںوکرت نا لی ورت ےک ویل بج :لکانب نر

 چسب سلوک ودر یکرت و اب سه یر في مگ کیا رب کا سوراخ
 کا ہہ یب کتا نب رش ھوا ےن یب گ1 اور ںوا وا تاک سا یس اا شش ےس نے ک 0 عش کاتا

 ا 40 اب ےک اب انب ب دانچ ج لات عز ےک انب نرد کوم گذار اسکای ب ےس ںوکرت ےن یکدم

 کرو غروب اب نج هتک ناروا ےک طف یک ےک ےس اوون نیر جشن ید ہفیاخ اھتاہ دل یگ راخروامس یم نکی ئاھباک

 ھ 95ر ک کس اےک کل وسو لوک لا رار رر دوای درک ق ےک کرا فروا ات سیری ای [یاودیقاس

 لیک ےس ےک انب نیت سیستم دف یا شیت اکو نت : ملے یوم اکی دت

 ری درکت یاد ےیل ای ای تقوےک یگہررواو لع 2س 7 یب نر چ اکمل رک یاس یم سا ایکن اور تی رح یک

 رک قوم مت طی 0 رب یوم روا انرگکش و و ا ا

 طب نت مرا یری ١ےن لی اب هک تایپ ےن ددن باوج یئوک یز می سا اھ ےس نام خاکی دن ذیلخر یاب ے

 بس هر یکی مورا ےک ڑارکن یی شہ تےک روا پک لا کتیا یخ یک

 کر اش ی

 ریہ رواں رو یکے رک دہ فردا ۓاج ں یاو تطال اراد لایک ہک( حیا 7. اب فالف کس ید

 رافرکوکل ایکج اپ ےن دن ہضیلغسایھت 1۳0۳ 2 تی دا  او سام ن92 ا اپ تی



 لواض ....۔مرامچ رل rir نورظ یبا رام ٠

 سس سس نا ارے اص ےس کد یلخ درک اکہ راتب یمارکوہ عج ےن ںوکر روا ںویتاسس ےک لاپکباپایدرکریق ےک رک
 دارا گراد ر ایر ایتوکں وج فر رافعروا عرق ںوکنوہ اک اک آپ آں یم تعا شج ییدنپہفیلخ یکد تار یکن رکی گواہ روا
 ات جرات ںورالا پے سود روا نیا ید جای شور ته رو رس تردمیل رس

 جا اک را ےس باق نک بات ایک داس اک ےک لایک ب ےس شوت یک ساک ب ادد بکر :رارقروا تسلی کی رن
 یا یونیت تک یاری ہادی اتش روا ےس لا ںی ںوکرتےک ےنوہ بوم اج“ ابد فک اس لات
 میر کک ناپ رکا کت سجن ارود ےک ہلي قمر قابل اج ے لو کسی لک لاج اپود شورش
 ںیم ںانامللسصے اڑ“ مگفیاح سا ولتاق نینمؤملا ریماانا نیملسملا ربشعمای”تاپ بر عن داد زار
 کے یخ سا سیا تل شہد رر اھت بد اوج وک لس. فر طی فیل اوج اچ کسب ںاہکں وہ نج مل یما
 ےن یکے شی نیل دی ید ٹاک روا ی نارواای دل وھکو زاورداکس نت ےن سام اے فرط یر یم یدیقدعب ےک ےن لا ردیاش
 ۔ایگپ جل یم ناکم ےک ضا سال ان * لیکن ہرجارکوہدوبجبے موہ میم ےتاپ قاسمی تلخ سا

 اقا نی مارو سل لر سارا چن کیا وا لاول اےک ڈے زارو ابو نیا لا اکی رتپ
 اہک ےس یورک ایل انا ےس سا ےن یکد لہ فیلظر رکا یکم روش اکے رک ورح کک د تچ فیلغ ےن ںوئاولب دحب ےک سب درک اب کس
 ھتاپ ےک سا اخیر ےک کن اد الاسد ا یا : یوم کیک ا ےن وا کرہ اظ یا ےناجرم
 رہتا لوگو نا کس اکو نا گرا کا کنده گم اس ل کس قی نو وک
 ہفیلغ ںیم اچ وک سج کلی وے اج متال روس فو لے ورانا یت تروا یکے اج یک اج لا یک ٹی سل

 روصت حابسوکس اک یکن ہذیلغ ےن ںوگول ناروا ایگوہ یف تم ان ےک کد خیری یوم یر ور ضرب نا: یکدہاپ یکت یت یر یم ںی ان
 ۱ ایدرگماقماکاک ید زیر ک

 نکلے یکی کتار یک وم لوح ےک کرت فیلغ ےن ناشر ةمددالعےک تور هر :تییاور روا کیا لوزم

 بد تا یک رضاح ےن یکدچہفیلغ گام تزاا یکے نرک نوچ کوہ ضاح ےن یدنجہفیلغ ےن ںیوکت ےک تاناکم یہاھشروا
 رک 7کی کت ساوخردیب روا ےوہرضاح مٹ تالخراب رد اره راز اچ کر روا ایگ چ فرط ییہ ہرا ےس تالف ۱

 انس قبیل ساير ڈرا ےک تالف نادان ودی ےس دبا ےس یک ب اماکن ارا اج یدک
 تو ودنچ لالا نک کت دذ حم ےن دن فیلخ و یک تسساوخدد یک ےن روپ دعو کل ون قوم ےگ ۳

 انا لو رس اد دانم اس ام کس شوش یر تم لپ يک اک ہر وں ورم نا

 1 لوت راے ا میم کھ رکو رکی کم کوا اچ اہے دت فف اچ :ناا اک وگے روا کت” ۲

 روا ےپا دب سا لرد ماکت اپ لاک 1 یا ںوکن و نام قع زا

 ( ۳۱۳ رلب یر یرات)روا( ۳۳۵ لپ خان زر وک شم ساب لوس شش بی.
 راد( هتس له کس فاکس کپی تاب )لا مدرک داد ناسا ےن یدنج کے یر ( ۹۵۸ راب کرج 0

 تاجر یز وما بج صا نتا

 ابا شرا نایک ناک یر ی تد بحاول ےک یا۰ اھت تیپ قارعا روا راگ چ ب یک ادنی د تیاہخ سٹ ءاغذخ یاب اب ید فیل یا. 0

 بیفتد خان لر )ایا تر کلاس ۳۸ ۰ کت سوکت ارد روا نیم ہرایمگاھت اکر ےس مت مظ رکو کار اےک تم
 (۷۵ ه0 دلجریرفاا دظعو).(۴۴ ۷یف پلی یشانیا) سیھکد ےل. ےک ت صحت زم یک ےک ناب

 یک روا

 باہ یک کتب



 لواص .....مراچ رلج ۳۳ نورلقن اترا

 رکاپ یخ ناکمم ےھت ۓ ےن رک تک اح انپا ره کت ےن چے تارا دوام جھاگ بب
 ایک ۶یک روا اکا اکی کیو و وان نیم یو دعب ےک ساد تے کرا روکے ںوگوا نا ایگ ؟ یاو رک کد طوخ افب نی ھح ای درکمایق
 2 لک را کج وچ شود اپ اپ پت وک شاخ مس رک
 کب اج را تاشالپ ےک کرا اے یک کس بسا از عن اس لوس کس یار دا کوی تو ی * درک ادب یک
 وصی و مک تایی یا ےک یوکس ےس دے ڈو کاک نیل رفایکب مرک ےس ےس دارا ےک گیج ےس ید ت ظا در
 -ۓاچالچ فر کب وصص لا یوم کا تے اج ابا شک

 نر رب ربع باس کا لا رضا ست تفت قم خفیاکل وب اصمهکس یر. 0 کل ابا ۹
 پچ رٹچ لای اب رهایک نکن اسارف خرد یورو ےک وبدر ےس اک ووم کا تہب ےک کومک کن اہ ےک وہد نا تاپ کک
 نواری تل "2 فیفا اتش ںوکت یورک ات فلات ےک یاب لیپ ہککوچ ےن یدنتمذیلخ اس آے یر فیل حت اسےک ںورالاس
 ددارااک ےب د لاوکں وگول ناےس یہ عا اک نار را اھ اراک سگ نم ےن یھ

 ید سس گیس ها دارا کن لی ادا گ آتا تاھا ا یوا وک رکی کے کد تف یلغار

 فیصد نی غاصوج ےت یھب کرت ار کیلی رقیق اس ادعا وب شر اوہ راوس ےک کس هنری زیرا نفوس
 شب تقدیر و تسنیم ئاچ ےس ا باقم کر ید لوک رکن ری قتل نوا

Lzدلت هابپهاگپ  

 تفالخ یک نا ےن نیرضاح ایگ الوک اھت ریت ںیم نج کوہ لقوتم نی ما ساحل اوڑادعب ےک ہقاو سا یال یک کوم نب تا
 تھم لیک غلا ری رکی جی کوہ ضاح یھب ن سال اھت ل یم نین تقو سار یگ ت اھت او ہوگا ب نب یوم ےن ںوکرت روا کر کت عی یک
 ایگ د بقل رم تک ناب ےک یش روا

 تارزو ہہ اق اخ نج ھم نب ہللادیبحدحب ےک ےنوہ زورفا یتاور رپ تفالخ تنجےک لقمہ ذیلخ ... تور اراپ یکی تس

 ھ۲۹۳. )اپ دوبادوپ لاسالبپاکت فال یکی ا کب جاگ اب هرم یر فلک گرا ب بج ر ہردپ ند ےرسود ےک تعیہایگاہد
 نر ھی انی بیر علم قمار سرخ نا کش

 تر اس ون. ن 0 نص تے خوشی رک ار راس

IES7 و 2 لوم یو رشمات طخ سم نیتی فروا یک یار  
 ۔ےا اچ قادر ایگامدرکاپ دوکب ہد نم اروا

 لا اوہ رہ ظن سیم صم قروب چ2 یٹوص نی رخ تیز اه .E EUAN :روہظ کیو فو ورصم
 یا ےن یٹو نا ایکدناودےس ا یھی ہو وس وج
 گارد وہ تسلیم کر عم ساوکیٰٹوص نار گیٹ ہ ار آف عشاق ا آر کش ودایدرکل لر الاسرپ ےک سار گے د تسکگوک

 اربکی یک وکب ماج یکن نوشتار نر بت يک ات موفق شیک چت اح اولارک <

 چچی ق کیپ اوا ےہ چ ری کت اق تم بمال 0
 )٠یف رخ ا نب ال اکے لغ کج راو اج ےک نو یم ےن کیا. ۵



 ںی تیس دس اے

 نا ین اے رجب یک رگ اامسا تیجحتروا 0

 ریما ےن نادیہ ایک اور فرط یکن لار ہک بارشی رو او نہ زبور بت

 تمام ته دارا لس ےن درک ات 7 رک را یک رزضم ےک

 3 یر یم نولوض نس نما ےس ینا

 دیگ اوفارک اپ ہدے ES س 2 رک TS E اگ اہ

 اا یک او لارا روااوہ ران تخعے رکشہ ماذقیع عرالطا یک اقاو نا بجوکںن ولوطن بادما....:تافو یک قوس یبا

 فردا ولت ےس ررر یہا پ آکں اچ ںی نوا م اتمی ورکر ویک رپ ےس کاو ابزار ارکان ید

 ج بیج فا ارت لو ایام رم وج رے ا تا کیارہ یو ےن وہ گنج ےس ںیراملاسپ یم

 ںی تس ر( نصر ء1)ر واہ ولع ر عب ےک ںوک ا ورو کرد کن کسب فوری هد اوس یکی رم تت

 اسم وم ماس هتک راتو لوکس اپ س وی ناوسا کابوس
 راقراو وصال دو هک وہ رت یک اس ےک س ےک سنا ییہ مک رکورد کا اب باہ کب اذ ےن

 ]0 ایگ درک ردعب ےک اب م لج تتم کا ناک ویر

ِ ۴ 

 فر راي تفاوت اف اب :تماود لو شو زن یک من ۵ یت ا وو

 نوین تب ےک ا رکے رد تسلیم داش کرم لی ی نباید ارام هاش نس متنی لاکڑوک

 ورو لاش رو اب ۶ ساق ےس فو رز نبی هک گچ سدیم یت وے ییا رک

 تدبیر اا چ بدی ذ نب یداہود ےن یکہ تر وچکس روک نس ی ورخ دعب ےک ں راہ مت شرا یک دابر زنم لرو الر کپ ہفوک

 مم ارم تاب کیس فور ایم 7ا گرچه جل رکدیقرواےرام اض ےھت ےک یف

 یورک کس ا ےن ںوکول نا یتا ریما, رھا اور حتاس ےک ںورالاسرپسدنچ رکشا یا اس ےک ےہ تیل رکی تا ارب یہورواایگالچ

 لر ویا وک شادي اچ ساپ رادرس ےک ںویگزہکےج نایباکن ین میل اوم تام اکں وردیما یکداس کل اےس سٹج

 اتا ایه ذرت سلب نبوت اي تڈ مے ر ےس یب اطر یز ب نکی لم نی کا ابد

 دی ارت لش کسی ت جا عاص نب رم دیعسے رت خج ر ےک ےک. :تالاع بکس نوک

 اوری ےس اےک کت سرد تم لپ اوور بودر ای داگوہ ےس گنج ناردیموکن ا ملی ےل اين 7ک نج ناریم

 ٹک مرے تحفظ ا تر۷ 7 زم اکی شام اےک اروا وم ی کا کر م

 ارے رکا < ے ویز تار ےک رد دعب ےک سن وہ ی رس ی لگد تفریح ے ریا

 اب آالچ ںیہ ر تھکا ھ کت سکیم ے نارھگاوہ

 مک از يه ذکر نر اسم سا سام وز : نج ےس امی نی می ربا

 ےک سار وااوہ یھڑ نابا نب یب یم سیجابدرکہ لپ رکشے ک نابا نب یک ےن میم اربا رخ ات ایک اتما اتاپ ر آباد ےس لیافووکب ج ےساس



  Eندرطو ۲۵

 1 رو اکے کن یکن تاش كابا ن

 o بم فقید تفت لک

 یت ےس اچ ات سی پاو رک یک سکے لوگو شرف روت ست کیو ہر صل
 4 پرے سن رن کی رکو رای اک اے كابان لا قامت ےس ئچ دم نسخ روم یراق ار

 بن نایاب لایخ مج انپارمکاھکب اھ کں وہ رپ دب نا کس او ہک ےن رک تے ڈاھچب 9 +0 لا

 ورهب لاری ۵م لاوت فن آپا ر اتڑلربارپ کتزپادرودودری الی فرط ور کس رو نا نا نا پور
 هرایسرواوراپود رو وزن نیک لو رےہ ےک ایپ ماپ ٦ی او ےک کت رانو ورعب لما ےس یکی تیاہنروایلرک ےس قاطو

 ںی ناکہ ییا ےک ترام الارادوکں ولا ن ارے د كاما نان: روا کب لع ناما ےن ورعب ل باک ی لاھ ایک هرات اند لک

 ہرا کی زبد دایز یتا یز شش آیا گ ٦م تالے ہرا روا چک نم اج ادرک وک بس نا ےن لاتے د کد ب مکعاکےنوہ یش
 ۵ یراق تام یک کت ں وزر نچ ے ےک اچ ےک ڈرا ےک ظن ل اہج با یی: دح وکر تدا یا یگ آکر اےس ےس رت کا ل
 ھ تیخر فیکس ا تنفر تفر اپ س صوت ےک ےک اھ اکر اب کیا لپ ےس سا ور با لو یتدار کی دانم یکن املا نام اراکرخ
 روم رٹ یت ےک رکی وو ن ابا نب یکے ن سان انچ وک رادرسےک ںویگز)

 ۱ کیو کھ روش لومکوج ,, جم ےن اتے لق اید کب ارو نام ووو شکوہ لاو س ہرمب ے ںویگنز تقو سج ۳ :فّج یرلوم

 ےک سنا ورعب لیا ورعب ےک رک وکار 3 ارور لوم اچی دم اکذ سوناور باج رها تا ےک کن شا می

 گن ترامپ نار هک ںویگز) تیغ ے چ فرط کی س رکل یکے در ھب یگ دکھ ںویگذواۓندہ تک ؟

 بنام اھ پ کک ر نبی وک ابنا ف 1 شیلا تی باک ور دا یر یئوہ یئا لپ و سور یخ انچایکہ اورہ دلو+ کچ وک

 با کاش سر را تام کراس ناو سلوک روا شب شیلا اچ کت یار کے راب نرو بش لش ت افغ

 نو دوو رک کی ا ےن ںویگز یگ ب ےس کتب نادیم وف کلو“ تقو ےک بر کر
 ناوک ا ع وت کن ا کیں ایج غیور اراد تنا تاب یدروا وہ راوجد برق ایل ٹول اطوار کافر گایا وکس نج ںیم بق اھت
 ےگ آں یاو باپ کل لقت ہت یب ےک کیہ وای درک یر لا دایی لو

 ن روصو ن اا ۳غ راکیب بس نبات عیوب لسا تغار ےہ م کد ہرھبوکں ویگز تو سج. :توم یبروصم

 نر جیب نوک وا ی ئوہہ ںی نہ رکج رعب ےک گنج ے ںویگزوکں ا ےن قع یخ ار وک اض

 ۳ "یکے تار ےک ای رد ناف شیلا یر ےک شایان اسپم یاری نرود ساک

 کش کر م ار حر ےک ں ویک فیبر قبلا یار روی نان دم اس روش

 2 یر وم اک برے ٹو ےک ربظیٹذہ یار لم یر وصنم وا نابا نی ید ےک سا ےئج ہا ےس تیخرکگ ناھب ید آنچ

 تاک کپ ژاکت شم شربت یابد هنر افر کش کو اروصنکب قا تے نویز لوب تراک ی

 ےک تی ا اکرادرس ےن ںویگز ب( ٣۰۰۵ ہنصض  لج ) نشا یر نج ےک نودلخ نیا راجدوج وم اپ ےرایہ .... 9 ۔( ۲٣۵ ےن ٣ر لم بہ زلا نورم )ںی...

 سم نام منا هر یر را .... 0 ۔ے کیم سا



 لوارصت ....مراچ رلج رو نورظنتا رج

 مروری پاپ دعب ےک ےندوک لر نکس رو ےن یاس یگز کیا کے نایک رم لب :لوثروا کیا
 --7 رک چ یر وصور و طلسم کتیا عرب خام ےک ادعا اچ دا تاک

 ےس ےن تم ضیزخ ون یئاکز افش ۲ے نویز تفو سوگ اکسل( یاب کا تهی )مصوب... :نگومرحوا
 یر کارا رج فود سو روس داش رجب ے را یکت ییانع تصوکح یکن امر وا تار ےک ناک وار او ے ےھت ک
 کر رک تب نی روا اب ہلجدروکب روجراپ ےس باج ییا کی کت یارب مایا

 نو مک ادا دہ جس ےن ریال تر ات یک رک اده بحار رقص باا اض ندیم
 یر نرو کم اوترو نر رم قرم اوم راوی یھب ٹا ت ها رج گم یوا پ آہ کاج ایگارام ںیم ںویئا یک اروع چ رواابک
 _یئگیکددرتاف داو( روا یدرکت یانع یھب

 ظیلخروا ے وہراس وفود اسکنر مچ مسابقه یو و نو ےہ اک هو ا۵)دتاوپ

 21 کلر بیا ارت

 ںویگز) تیغرواا اوہ اکررپ سا عرش ارم رب یس اھت ے وہ ےن اڈ 9 تن نیب یلیدتقو سا تراش گ

 مغ تتر اقا راج آفک کرب ےس سون کے نال بابضاو ا وس بق

 ادم + فرش یون ابا نت راو ےک ںویگز اکا اپ سدان بم رانی ایکو وا رک لم
 رش یوو ےس راس یت ارت 2 ۷ ارد ےک گن یکے ند واک ناسا یک رام وز

 هک رفت والا راک

 ےس م یکے لاج ے رام ےک ۶پ 2 وک رور یک اہ یے روا کیک وم ےس رعققاو سکا... [
 یاس باس قفل کریک ج مارس دایک باب کړی ار یک یارو یک

 لو زابج را رو یھب ار کک نج نام اس برتت ال آرواایگالچدورداب ےک رک وکے دسارب' ےک یکم نوا ےس وہ رجب یا رک! ےک
 یٹوہپ بیصتنلاربخ یئاڑلیبایدرکہلمترب رکشےک سیار ب نانیملا نوک یک ےس فرط یا بج یو: لون شمیم کش تی رترواےڑیب ےک
 راقرکےن نوک اس نان سر نا رب ی ش کرم سا یھ٘تزی رخ روا کانرطخ تیاہخ گن
 2 سانگ له رک ریس شش دودی 7 ٢۴ض او دورواپ کر زاوا تان ےک گہ ںی رپ ای لرک

 زی اولو ن 7/ص 7 7َ رک پا اواہدرگ کب اج یکساوآروف
 ایک ولی پاو فرط کار ماسک

 ےس دارا ےک گیج فرط یکں ویگز نفوم تقو سرو ا رک ب زاوا ۃ روگ عب ےک ایاخ روش ھر زب تنو سج گی ۹
 نوک کر کہتسادوکع وف ینا ےن ر ٹا تقو یا ےہاوہ نار بعا کارش رلاس رس روم ناکل ویگن کر دا ےس

 رصد سد اھ ہگباقم ےک ر اش سس سس ھی

 نوع نادعب ےک یگدرز رے اے جراب

 یک یت ت حاضد یک لالا کر لو الا تر ہا گا کر کذانو+ ویک کر ہا کھ تاد یا( ۳۰ ۹ےن ٣ہ لج )ییا ل ر تری دج ےک نورلغ دنر اے رام
 تگ اک کد نرم ںی لاا کر آوا تار زور کو قاد یا( ۲ رل یر مط راج )یب یک

 ۔ےہ تقرب ایہ ےک یک ہنری ۳۰۱٤فی پا یب دی دج ےک نودلخ نام راتدوجوم اپ راہ...
 (م+۵ف-ہرلط یربط ر )ںی ےس ن کوتاہی 8



 لوا رص .مراچ رج ٢اے . نورلخن رج

 جو تپ تب مال تاوان سی TA Ls رود سوت اکرم نوا ےک مج

 لا شی ۃیمرقم ےک یفومہاوہارڑٹکک ھچ ےک دیتا ود ددرواای کوہ وار حب فر طگد سا اربنج ےس رکشے قاوم ایک اور باہ
 پونم رد وا یل کر وک باج یر سود بیک رویے س ںاہ دات یکم فرط ج ںیم تیار یک کک اچ ہورگےن او ام کات

 یک کرک تست بت هتک اوج

 یش کیا کوہ یھ یزو ےک ایہ ےک ایک کک رک رو ی ڈوھقوو ےھت یبد دن ےک ینگ تا ےک یک تقو سا باتری

 ےتروطم یہایش ےن ںولاو سرو کاتر جوشی سوار تشکر تیغ ل ام ےک ںویگز ےن شی 94 نام کھ
 گلف سان قلا ا لاح ناٹی یھت لاگ اس اوچ کیا بیر تک تاع درا ےک اج ےس ےب ٹاک یکی کر ےس
 ےک اوبا انچ اوہ ادیب ہہیش ےس کن ڈد کر ےک ساوکب یم اک وجر ےس بیبعطکیا ےل ےک عالع ےل سا یک ڈب ےدع فیلحت
 ۔ایگ ایدرکل رعب ےک سا ےس ےن اکں و اپ ھتاب ےک ایپ دا ار اےک کد شکوک ا ےن ہھجاوزا ییدرکغرالطا یک رکا وکں ویھتاس

 نہا یی الاسد یارک ئ ان ےپا ےن تیبض ںیم ۴۵9 دعب ےک لئااوہپہمدصتفحےس ےئاس یخ تمایق ساوکں ویگن ... ضط زاوا
 ماقسارق سم کشاے یئ اکیا درک اش لو کن ارت ا رواایکہ اور بناج یکہ اواو کی ارعش یوم نب نام ناب
 کیارداایگئارام رم “صا نارود سا یئوہہ تسلقیر ا س کے نویی ےن ج ںویگزرئانچاوہہللاقم ےسر لپ ںیم نایت

 ياد یم زاوہاھھتاس ےک یلایماکپ و رمگب ایماکے وہ رر گور غور مفت ن ب نج رب بصیر یتاو سااکں وت ےک سادورگاڈ اٹ
 ا اہ باقم ےک ناخب نب کومک تایل ٹول ایا وا کے زاد نورد راترکرام ٹول اپل کس زاها کت کیک

 ءاولوکا نب نیب یوم ےن رمکفک نج ےس نا ےن دت ذیل تقو س 71ایک قر زاوہا سٹی۵9 ےن ںویگز :ںلایگزہلباقمانبن نا

 ےک رک وک یس نب میئاربارپ دورداب رواوک یش ادنکن ب اح ام هرم وک نیب نشرادبپ زاوا ےک انب ب یوم یک ی کا رف تاع کک

 نان کیپ ابن یر س کج ناری ےک ع نہ ن ابی ےس بسون انچ رگ اکے رک تپ ںویگڑ ےس فرط لورا
 کت ماش یئوہ یک ۹ ام تاک ی ےن ہوروا ےئم وہ ٹک ت شاد ےک وکر لل وب نم ندا آب ہمباقم ےس یت یا کشا

 ناو لرد ورا گئ مپ ناسا تار کی« یر وب راکت فیبر

 ین وب جت یرنتس یانگ سار | ی :تیرج کن ال نیب یم

 شراب کنکور ےک سا ےن نابانب الی گناھپ ےس گن ناردیمر کوہ وباقرے راک ابا نب لنک تک دشت مرگ نور

 ٠ ٹول اپ ےک تی ا ے کہ ت تک ہا ے تاک ٦م اک کر یادارهت یاب کیا 1 یکں ویگن یئوہ رکا دیک
 ۔ایگ ٦1ل یدہملفے لاخہ رو یر ایت ج یر نب نادرا آ ۱

 تاجا ےس تیحقرواایکہ سار آو بترسوکر کش ے بارک پاپ ےک (رادرس ےنپا) تیعخ ناب نمک... ییہ معلم
 یکلدنب ملتے یر ایشو اھت ناپ چ ایدرکاماھت فورم قرد کپ تر ۳ نمناک رم لب
 ہچنانچاھت ییدورداب تقو ساامیس نم میخاریااڈب ٹیپ فرط یا امی نب یار ید گر مینا لمسی

 نادیمہدرواایگو؟ کنار اکص رپ ںی کشی س نہاں ب کیتے نن یارک لم ےئ میئارباورابودرگی وہ تسکشوک قبا ذپ یم ہعقاو پن
 ےس و ےک اب ےک ڈو ےس کن

 ےک یک کک ام ےس بو سا لج یب روا ےن یم ےتتارایکرا ایتخا سار ایک شایع ےن نابل نب ع :رارفاکن ابا نب ی

 رحب ےک سا یئگوہ رر وا دره لس تیس ادا یک یدک کک آے ںویتاس ےک مینا ربارکاھتاپاپہن یھب



PIA 

 ا E رر تے چت پ ر ارہگو رو ا نان یارک
 دی اد ابا لور اچوو تم 0 و تک

 _یر ارال تره ناتو تے
 ۱ اه یا کت تو یا اپر گنج فو 0 ارتدوا متارا تیب کت توک کدر

 اب دو ما رھبوکخ وفیتسد کیا ینا ےن ای متاضاک
 و یم

 وا ےناجوج فرصت زشت اقرپ لراف کس ءاغص فیل نج وقال تف اظ ر ہت زت کپ ے لا... : لاو نر

 مسن ثمره سرا یکی ایم اکسس تورم 1 ےک اھت او یکے ناچ کا
 و با ےن ما یب میان لو ناو ےس راک ب ر ارت کام یراق نو ناامنی رک
 رک ثراع ادرک امت ل یم تلف لاح رب میس نب ٹراحر کپ عتوسروا ےھت جج رم فارطا ساوجای لا < لوج لیلےس ںودرکن ا ےک کھیپ

 ۔ایلرکر رب شاذ لا نگار رقبا

 ٣ راک راف لیش چی !ےئوھ رکاپ رپ ےن تیل نج بوقت ہفیلخ یہ ص رس جا ....:ہلیف رب ناس 2
 ھر زر وک تس یکن اتر افر وا ےس نون یکے رک 2 رولت ارم

 تسرف یک مم نیلغ دصاق کیا دعب ےس ےیل سایر روک ل ی روا ی لاک کو داور ےس | تہ ناتسرافف کک کز ھچک

 اراک ۲یا باپ کیک یگ 7ں تسب دعب ےک یب اورواایکہناوررمکےد فل اھترواایارہ ںی
 وا ا ااچ تار ے ناعرا ساو ناک حب ےک مایقےن لار ییا دعا دارم اہو کت کرب کیا ےک العب ےس

 یار عب ےک ہر اک تدب کیا قم یاب ت ارب وک

 برتر شا را ؟رہاط نب ھشایلر کرا گوکن یم نب باطن لنت ناتو ےک رز
 نت برق سا کا یر ز روگ ناتج ںونر نااتوا با یاس رک ی لپ رذا تار دا ک- شارداایک
 یاد درگرو گو و شی. لول تست یار راد لار یت زب توت رت فروا یلام یک وقل فو نج یت شاق ے اک یل

 0 لپ بد E اچ فرط کن اسار غ ےک ڑ وچ ناتج یر شارب نو
 ر ج یارک ن ایمر ےک اکر ادھر ےنآ

 و یر ہتدادبع ےن رہاط نج نو رس وج بس رر ےس شف( رویاش

 رانا ےن بوتل یک شش وخ یک اتاط ےس رباط ن ھال ر یکے اکیا درگ اساس بوق اب لایه ےس

 یہ لج یکن ور الامس شش

 ایکن اور ےن ےک ےن کلہ قم ےس نابا نب اے ی ر ارپ اقر الام پیک کیر ا. .٭
۳ 

 ۔ےس رم اکے را ےک 5 ےس غوری ےک ٣ بطن رش مری دم ےک نو ہدف نما حامد بوم لا را ین 9

 دو ک



 لداص ماهر ۱ n4 نورلغ بانرات
 yT ززحمےک نادنامداو عا پا ےنرہاط نجی ای درک
 لک یاس با اوایل فر کت سود نان وا نب ھر لم و اشیم تسدرب ز لٹر ۵ لاوشوام یجب ےک شال

 ارا یک شارف ےس ا ےک اط باک جد یاس ناسا اکا بک یوم لا یخ یگالطا کیا یم تففاطخراب دو ےک کر واین

 لی روئاشمت ےن ںیم ےل سا الو کتی نا یوقاکه ناچ وہ فرصت بان ےک ویو ناسا ترکی ول دا نوک رک

 ۱ ۱ ےایکرکر افر گکےک لایعد لباےک سا موکرہاط نج لو

 راوگب تفح یی اراہتوکل اقاو تلودب هایت تضاد کی وقت زی... قو رول ته یخ
 ری اع تلو مروا کے م ایک اتم ناغلافم تاسےراہ تین رودر کا نکا رب ینا ںیہ سیم فرصت ضیق راہے العرف کک ی ےہ ارگ

 ۔ےاک یا3 قاب ساب کاخ نا

 روگ )اط نہ کرک ایکن ایج ہی ہعقاواکےن وہ فرصت شب پیش ےک بوقتل ےن ںوضتب ..: ںایزاپلاع یگ بوق

 رباط نہ شی بسام قوم یکایک کور افص فیل نب بوقیل ےن براقاروا و زعا ضعٹےک سا ے جو یکے ناچ وہ درک ( ناسا

 نت ایپ کور اط نیب ےک سارو یت اقیقتی کت اب سا لیپ ےن بوقت ورک قرب روپ اشیرن ےہ یئگوہ بلس لا تعنفادب توق

 هم لر کرم کس تے ےس ای آم مت کور یکی اےس تناظر ابرد کت ےس یاسا اج ےس ابد تور زور ریز

 لاخ ےک تای عروا رک وی ہرطخ اک ح رط یسک یم لد پا مت وہ اتا اناج ےرانکے رانکے کا روم کل تک مک لف

 گند ہہ اقمروا ںیہ ےترمکل سلب ت الیخ ےک رہ اط نج ترس دارید ایم ےل ےک یوساچوکں ور لاس کیا ود نیہا ےس

 شین بروم طناب رب لار لری یر یک بیرت روبات کس رکجیرگگوفرهب کس لا یر رکن الت

 سداسس لارواایکب طاق تس تادکتسو ترم کی توکل من رکرا کس شف یکسان بول رکر ارل ےک

 ےک تیل نج بوتل یب ےتوہ رارگےکر ہاط نج ھشیٹ انچابدرکہن اور بناج یکن اتسچ ےک ہکر ار گےھت ید اسلاید روا

 ےک توک کرب اط نم جشتاعقاد ایک حق کل اوکل اک ےنرہاط نج ٹن رع یہ ےڑوھٹوا نگ لیکس یم ںوبوص رت نسل

 ۔ے آل یش وو دعب وامدد کرب و رای

 موہ ررمو نیت لاوب ےک ںوہوص مامت ےک ناسارشرواارکرایقر کرہ اط نج ھم ےن بوقت بج ولا طب لئ آرواہیرامس

 تب قرار دی زنی ن ےن بوقی وان رکا اپ ےک ناتسرٹطڈروگے زن نص ےن "یر یر سا تقو سا
 بم قاب لاک گادرمرگاوکم تے یدے اپن لاین نکته شش ساک سو

 رواای کلب اقم ےک رکب حر مرکشل ےن بوق چاي نر رس ےک بوقت یو لع یز نب نس اک ی دعب ےک اخ یا وبا دات

 گاج باہ یک ماد ہکاھکت سلقربز نب نر اکرخ ؟ ےگ ےنڑل ےس یراجمےب فیرح ںوفود یئآآت ہون یک یئار آ فعل میراس ماقم

 ۰ص +۶

 هان نم گاز یک اچ ےس بروق ےک ےس رک یاس فک گپ رپ کو
 دادحت کوب کیل ایگ و ییا ےس تقرروا لگشنیٹانچ یر یوم شراب ککزور سلا چپ اج سی لو ےک ناتسرطحے قاتا ایک ت یتا

 کد جت تفاطراپ رد تشارض الا ییا کت اھت ارد بلاک راک

 نوش ساسان برقی چ باب کس, تسلگ کر یز نیرو. کی را

 جیا ادارہ ساک رشیک +۰۸۶ سات شیر دچ ےک نل اے راج جو اہے راجہ. <



 واضح ....۔ےراچ رلج fre نودلغن بانرات
 ہطادبع ےن ےر مکاھ “اج وہ رات ے ےک اراذل رسان ساو ےس رک رگ س زم “ایہ کایخاک

 ایگ ولی یاو باج کن اتے کل ابو و 27 اب ےک ب وقل ےک رفا ر 1

 هم لو تگ تم عن نام نت نت نصب زب ناچ ج کری
 درام درک روک اچ یک اج ج ےس ےس دارا ےک ےہ کز ناچ رج تنو کا ےن یز نم نصایکل باو ےس کن نادیم ےن
 نک اں ہی رش تر یز کب نانا م7 ص7 ےن ناماز
 ر ناسا ی بارطقا ںیم سموم یکرہاط نب مشے یتا یا ایگ راتگ م ےس رود رکی ال ترک تز اه ليي
 قوا ی مان سام ین مس ساوکں ول ننگ ےناھھاددنئاف ےس یکددرنکی کل اءارعا ےک باپ یب یل یک یارب شی ںوبوص
 ناسا ضنق کس رم اط نت کال ھت اک اک کہ ت تمتاز ےس ارج نیا تروا کرکت والاب حتوم ےس فرط سج ےن ںوھا یم
 ۱ یک لایک ایج ےک ےنڑا ٹاور کیم ارج انس ل اروا ایک لٹ

 ہا ےس بااج یپا ےن لا اھتایام فر نوک 0 نیک ارالاس پ کرنرنوگاکل سم بوص ےن دق فیل... لک f نا
 لوکوزاورد کی اتو شن شر و, یوا العر رک تل م ےن نی٣ ایگن ار و 1۵5 9 لدالا گدا داد نیکو ٠

 لن کیک کیا ی ا یر یت ںی روا اڑچ تروعیکی زارد تسد سیم تار ےس تروکک یا سم تلاح یکیتسڈب ےنایاپس کیا ند کیا د
 رش ا انچ ایاوچپ بونے کارگر افر کوس روا ےن نی رکا: ییدرکت یاکش یکس ردا ےس ییا ےن یاس. یئاچب تز کت روک اسکا ےن
 ینگ یت یک روم او نرو تا 3 اپ ط سارک ےس رکو روش کو خلا ادیپ لاعتشا ےس ساوک
 قت و لاھ رر وک مکا ےن رمش یم راک 1ے ےن کد یخ یش لب انچ کد رک لا رپ ھی ناروا ای آڑ رکےن رکشفین انچ
 ۱ زا پیر کل رم تسنیم

 وب بم کیو هک و یافتند نم ےن ںی ایگ رد کیا نارد نا... جت لی مم
 کی و آں یارب ےک نیر ط ےہ ر تل لپ یبا کک رم یر یئاڑل کپ سم ےن منین انچ یکدیک یک یارک یک سوم ی باردا
 یک ق ایسا لکت رم فید درک ن ی رک (اداد ےک نارو ) یاب ویا نب اح اچ یک اےس نیا لاک چک آ
 ریس لب سرو ی شن سان هدف ےس یر کافی باب نام نیب یس نارود هرم رے ہرا

 ولا ےک ےک کش کل ےس بم تلاع یاوکناسیلس نبی سرش کا ںی واک یک یہ داود یک تمس کار ی اک
2 

ِ 

 % ند ےر سودا بان چی ارو و ناکا ےگ ورو آت ےس یردہب تاپتا ارپ وج دص ےس ےس یاو لا :تساک 1
 رش اہک یت اھت رات الو ںی دیا یک رط جر طوگن ادوااھتاہ درگت بات طخ بب ےس رخ لا اسیر شیب یار قو و رش ئل

 یری یر عب ےس یا ارشد شر ککتفب یا یقاحسار چن انچ ےرکرمایق شخیرر کوچ لخاد شب ہش قاححا رکی کت اپ تاپ لا
 5: وار لاک ےرشرکراموکناحارکوہ عت ےنرش لبا۔ یھب ک نب کج شن ےس سج فہ یئاڑک یم ںوقاب وتاب کرکے یاد
 1 اک ےک موت لوم دوط لت نامل

 ےن رکھے یک ھا اد نت لیفان اد مپ سل. یکصد باردار نا
 یھب موکع یک یر اف وی یخ یک ا وکرم فیلخ تقو سالی هاب تادقاو کس نسوت لو فر کس اپ لداف لوید

 ( دارن صمرلج ال ا) رنک < کش ؛ ےہ ےک نیا ماسی دا ٭
 ۔ ض» لیندا یر نیکدامج فرض ۰۹ فہ دلج نشے یل ری دجےک نودلف تموم 9



 لداصح۔ ماچ دلج ۲٢۱ نورلفغنیاٌتراج

 ےک رکر قم ضااک عوف اداوکر شاطر دا ید مک فر کز اوہ ےس ےدارا ےک کچ ےس لو ناروا یدرکت یانعاا ب رابع
 شرع مار اقت اھ یھب ول دوبا اس ےک لااوہ و آپ لا نا ےس بناج ییزاوہا نا شوی الت چارت کنی ا
 ید آل دانیم ست فلج ندیم قشر قره د تسکقوک عم نیا تری ےن لکو یا لینک ار آف
 عو او ات نیم یا 2 ینہ دیک نیا ےس لسا نیا ےن مغلوب سل تراک 4 ےل کر قرواے راب
 ایک ےس توک یاد کا ورکر کرام ےن لر یف و نیا اچ ےک ےن ہدوااب دن باوج یھباکطخ کیا ےن لئ نئار یک

 کز اوما تہ آہ روا ایک خر ایام ساو جل ےک کچ ےس انب نج یوم ےن لئاو نبادعب ےک ہعقاد سا :ءافعتسا اک اض نج یوم
 تف ند ےس آم ںراف کے س چو از تروا کر غی ناف نج یو ہاھتم ھم ےئوہ ےل حروف ییڑب کیاامیب نی میئاربا زاوہا وند ناپاک
 لگو ہغاقوکس یورک ئ اذعتتسا ںیم تفالخراب رو ےس پشنروگر کار ھکے اپ دوہاپ داف

 ررقموکع اس لاوبا ہم یکل نا ںیم ہنامز یسااھتاپ رک ںیئاو فرط یک اف ےس زاوبا با نوار نج ..... ہی زر زاوا
 راس نان کل یار مورد ےپا ےن یک اھ انچ یگ کک تیار کہے رک نج ےس ںویگزوکل روا اھتای ایک
 نبا نب واک آں اد بناج کمرہ اکر لک کرک تشتد اب اوبا ا ڈ رام مکے مد تسکوکس نا ےن نلابا نب لٹ یوم کے
 را ارت اب اس ارگ دهن تانک یاشردا یداگل گ آل ںورازابایکل اماپ ےک لوکی وکزاوہا لا ےک کل م تپ زاوا
 رٹروگاب نیوی تاب دم یھ زا ےس ہنام یا یاران مار چک ارگ درکل وزعمےس زاوہاوک اسلاوبادعب ےک
 ۱ ۔ایگ 1ں چئاورگے رءافعتسا ےس پش

 ٠ قاد اروا ںیہ ےک رکن ایہ یوا یک موا کک یکم ںیم ساتم ےک لمر ںی نب ناری توں ....: راقص روا کاو ا
 ل رف یکی اوکو نا درک روکے س ناتتب ےک کب حرم کار ف یک ال یک داف تمواکےسا ا یی ک کر افص تین بدر ک
 داور دایخوکیں ادرم لالہ ولا ںومام پارک بی تک کرک ےک راغصرواایگٹ ول بناج یکرافصرکزوچبیئاڑلے امی نی می ارباد درجن انچ
 رافصت امت کرک رات دسر لک کس رفقا نت ایک ترک یک ص اق یس آم باج ےک لا ےن فای
 ےک رکرارقر کوکدص اے رامہ روا یکق دب تا سے رام ےن تودے راہ ھی اکر وہ بطافے لب وبا ےن راغسصییمانچ یئوہ الا کس اوک
 ےس درت باوج یئوکایگوہ شوماخ رکن کیم لالہ ولا ےہ یاد لند ترا لیتو لب کمر یکرک رام سرد
 -یدرکجیوآی طی دنا رک توکو انس رنک

 ہد ےھت وج ہدنام تاب ےھت ےگ م ےس جو یک ایپ ےس تہب روا ےک کیتے ریہ زور یھتآر ےک نلسئاو نیا ضش ر راخاکرافص
 رکا ک ی ا ےن رافصایکگ ا مک یلاوکں وہا ھہ ےنپا لساد نیا یں یت سم نا تقام کد بترو یل ھت ےب تک ب یی دنخاب سا
 انپا رپ لو وصےک سرا ےنیکاروا۔ایل ٹولاھتای آھ تاب ےک لاو نا ےس تسکع یک کن یاوج تی بابساو لب تایپ هجرت
 ی ایما وا یکدرکی ئاھ ڑتچ یھی کت یاس یکل اد نیا ےن ںوہنا کے جو سا مز لئا ےک وہ راف ےس مکا ےن رافص ےک رمق لاک ےس فرط

 َ یی ت الکل رک پز اوما سیم شو ےک

 فر یکسان له گمنام ناسا ناما نب دساواواکں وابا: موکت یک نام اس وتب
 ںوڑو یھت ھر روگاکنن اسارخ نوصام ںوند نج سا لاروا یم تاں وات چن راچ ےک دا بناج یک ملا نج یدلانب ماس یو ےترکب وسفم
 نومام باد نایاب فار فرم ےس ںروردبعےڑب ےڑب آں ووا نا ےن نوما ایک سام یر وف رش ںیم تصردخ یکن ومام ےن ںوگول نا شی
 ی کنارم تام کر قرم کون ےن شا قاری زمان لوازم اس بان انا یم نئاسارقروا وا با یک ارع



 واضح... ماچ رج ۳۳۲ نەدن بارا

 نا ےن یہا یک اطع تصولخ یکن امسارشوکن یس جر ہاط ہہ یکن اسد ہب ےس رک دا درک ار توکار !رہوکں ایلاروا یک سور شاروا شاتو

 ےک تارو یک رو اب ورک ساوه یا ےن نک ن یر ہاط ایگ لات کر سا نم عروس ےک سا ۔اھکر لاحہ لو رپ ناو وول

 چن انچ یو ہ تافو لم تارج یک الا دحب ںونوےڑوھےک سا اھت فعتم ےس لاسصف ود دن روا تل شوخ تیا تاء یورک کے ںوبوص

 - درک لجن اوآس الان گاه لا سرجاط نر

 تنش )قا(۵) لب (۳) لی () بت( )من )۵2 تام سرا نه... والدا یک سا نیب ھا
 متری رعب ےک ناروا ےس تو یا چاوم درت ات تاق اک س ار نانا باکس ا س۲م قر صرحا ےک لاتا ےک رتا دیقمغاغوہارو اے )دا

 یوم کہو مرو توک یک رہا یک کی کں اہی یر یے بناج یکن ااسارخ ا تست یک قر یر ںیم مت ےک ا تموت یک

 اے ڈا اوہ کیم کل # اسارت اکران تلووروا

 امار رافص ب وقرکب جی روگ 0 شوی لاک ویا با یا سرت. :رٹروگ تشکر م

 ےل ےک ےن را تک کب الم ےس وک تخ ب ےک اتم فرط کوسا کھا ےس رھت ںیم چھ ےب وا پ آکا ہیجایلرگ

 2 ا کوچ شے وفا اخوان 27 مکس قیاقاایگ اور
 شین اس رد سه را ورک کت را اکر ایس نہر صن: تیل ن رب ار نبر شیپ ولا ےناراظہ لئاابمم

 لین ا یئاھب ا ےن رشت وتو رک ل ورح یوا ابر لس تستر ر ےک کل وز” وک ارحب ند ےس وع یا ریمااک

 تقو یا ۓیوہ ارب کلم سار اغصروااوہ نو ان امسارخ اھت یگ اداکرہاطونہیی)ہمشرہ عج ار نارود سا۔ یک یان تم وک ماز یک ایہ وک

 ےس رک رک مام تس واک یکم زرا وصےک رکن اپ ورہماکوامتد ناھت یم کیدا کورش تمباکو ا ےس یا ےس ابنک لا

 ایدی روال اما سا ےن ںولاو ےناھچب

 پیا مم نج ار یک نطور ےس ہہ نب ارے لکا ا یورک اچ ی لک ما شو یاو هاچ : لک ا اروار مت

 نار دعا ےک ا ایگ آں یلاووکن اسارخ ار یو: ساات ںیہ لوو رک یک آت اکی ارا اقوا کس دون رکےن جر یب

 ن فالف کس معلم اما رعب گچ زہ ز7 زوخروا تخم کیا ںی یہ تک دح یکی ئل فر تفروج یئوہادیپ رنج نواب نود

 تما یک اد وخروااھکررا قرب وکل ارب فقر حی کر تپ روا یک ول تسورکڑود ےن لی اسوہ ضاح ےن اسےک لئ ا سا: رن ت قو سٹ یئو++ بیع

 ات کنار تاک دو م لاردا ییا ارم رک یاہن لیا رر یا اکا راب ںیم

 ہدارااک یں اہو قبر لا اچ اےس رت یف او یے یک نب یوم تنر ی :رہع یلو رحم نیرطعت

 ےک مرام ب بس رادار ما ياد شو لایک

 س ماش تیر بانک یا ویب نب یوم ےک رکا طع بقا کرام اکر را یا یم وان رن وان او فن ےس

 -ایدانب رنووگاکیت قا حر بمروا نامسارخ یل زم

 تبقا 0ف ی وا امد مکا اسد یی شل... رپ لو نم

 نون تی اغ توک یک ر سرو ناز ترور ین نیو لیگ ضد

  oهرفصار رات یک رٹ مز ںی ۱

 (لرط آم راح)ج دتاواکل اس یش اب کت سم وحی کی شعیب...

 اوہ د کم راے فرط کہ تیاروا رکو دیاک ب دے فلا...



 لواصح اچ الج ۳۳۳ ۱ نور رات ۲

 نک لخت ارم ل ر رک تو اروا ں واچ رم ںی را کی اکا طر شب دا ےک اب دایر یف ے ڈو د ےک ےک سوری

 تن ایر را بن یوم لوبوص یب قم ےس بمب یر تیم سن رضاح ھھتاس ےک طرح یا رقت عیب ےک سارواوہ
 ےک اہ ن لما اچ کس ارب اوہ اگتساوخاک یئاحم ہور ام مکس شاکی اقا کپ سیم چے دب کس اوپک را

 اوم تیا و رہ کز ر

 باج یا ناوم اد مکے رک پچ ےس ںویگزوک قوم یھب اذری یت :لایگگز بت, نیم

 تم اره ےک اروا کت یارب کت ڑپ ےک وطارق کر وی شور سب لجدروک او رھ زاما ےس

 بام چارت تس ضق کس رباط نعاون اسارتروا ےس لئاو نیباوکس راف ےن رام ب وتعب تو ی :یگرب رپ رافصہفیلخ

 "ات ناسارت رقم قند رکم قاری وبا تس تس دارا ےک تاق الم ےس دت م ویالو روال کل اش شش شوت

 زا یکن کپ ناماز یا تعوق ےس شک اش اح ایدہ اب درس ہت فیزغ ھت یے ا ےک ںوزتاع
 رھا یکش اگے وم واچ لا تفت سس لس لاو ےس اوہ بکر و واک کتار کرک لینا اوال ےس ست

 نوے نار سا ےن دق ہیغلخ' ےئاج ایکرکب لطب اوج ے سا لیپ کت بسا نا یرورض ان رکی وکرم یک حر دوش ےس اوکا نین مل
 ےن گراہقکل ابقاو تاودبا کا اجر سما اپ کس اف اسم روم گیا آئن جاو كروا قاھسا نب لی کرک ےس واک

 نا لیوا ںی ۓوہاطع ےس تال راہ ردوک رکھتا رپ تسوکعیکں وقالع یٹا۔کےس ہہر لوم س سد قار طا غروب یزارو و تسو

 "ںیہ را راپ ے اہک کا داھتای کرک رک تو یرافرگ رباط ت رہ ر ںی وک شروا ںیہ ےس ںیم ںویجخاسےراہوجوکںوگول ..

 لومو واراد اتص کای اط روا آکا وے اپ ےک رام رعب ںوندےزوھتیی لیئا ا :تنطسرپ بم کافی قوم

 توا یھب ذ بنجاح اک افعوحتاس ےک لنیماسا ںاہ ۔ایگے ر ےس ےناچ ری ہے ک درب ےس تاعقاو نا ناو ےس اک دب فرط
 هدالع ےک ناي کردا ناتج ر تش یلغ وتان رت ہم تف افرا رد ےن کل کا یر فا وا کوا اروا راف ےب ناچ ناما ناترط

 ۔- یی کت ساوخرد ےن رافص یکت مولی کن د کیان یکی ر روک ں وبوس ناھ نمت ےک سا ےس ےن ہک

 ا رافصاب آں او ساپ ےک سا 70 زوده اساس ام نرو کام نادر تساراد گرام

 زانو اسیر ولے مرکواگر کش ین وہ اتا انوہرضاح رب یلاع باہ ےک نینموملریما ئل ےک ےن رکاو ایر رکش شک کیہ ےن

 کار اغص کوکو ےس موتو یب ریا شش یر کر قی امت تام کرافع کوچ

 هر با دا کرمان ارور

 ر ک او ےن ںوریصضاق تقو لک یہ ظالم لاج اک ت فالخراب رد بات ےک رافص ذ ت الاھبب لا ھر یم یا اتص

 تین یکی ا ا یک هل ہنم اکے موی شرع تدریج ےک هاب مد لاو عین

Eاا کا لے "ھ2 شوخ اچ مک وو  

 مخا 2 کب فا
 روت قوم ۳ ظر ےس



 لواص ماچ لع ۳۳۳ نورظں رج

 دف من مربا یک بت یتیم اکو وی در رسک یقومروا نیم ےک رافم لیپ ....:یئاپسیپ یرافص
 /*0 0 واں و ڈور لوم ےک ج یوا کیا ےس ناوم ےک ماک یم کرم ںی ارالاس یارک ی اٹ
 کرکے تو ےھت گل شه نت کا مری نیرو گیم سیری یه سفر اس هان
 ںوڑد ےک ری و کیک قو ےک ےن و دز یی ارو روا لوا نب ھے باج یک تح یلغ نارود کا یر یراچ اے ترش تییاہن

 نم ا ارے لت تا و خا عو کر اص تورو حفر رس انس توت یو ںی و
 یاس فک اوم ایک ب ےب کے چ رو پارک یک ااو ڑ کک رکوہ ای رشد ذ یدادل کیا ےگ ےرام :
 9 لرادربراب یک 2 نا لوک باد لب 2 2-در سوز دقت ٹولوکء اگر کش دایکب قاتاک
 ۔ےت ےد لی یز واچ

 یک ل حکے میک ا ےس تسلنقیکرافضاوتدوجوم لی ہاگر کشی ااھردنب ےسر جز یھبن اسارخرنروگرہ اط نہج :یکامر ییرہاط نب ھجش
 شان کد ارغب گر رفزارفرم ےس ہرخاف تدلضوکس ا ےن یوم اوہ ضاح ںیم تمدخ یک مش درب تم فی یکریترو
 ۔ایدانرفااک

 روال | یخ ےن رادرسےک نو ایما رکا 1 ہناور فرط یکن اتسرفوخرکاھکت سکے کج ناریمرافص
 :نورفاک روس ںیم باوج ےنراغص ایکو دعواکتخاعاوداردادوا اگل ےنزاھپاپ ےنرکک نج ہرابدد

 رو 1۲ نودبعتامدبعاال نورفاکلااهیاای لق نسر ۴

 ٹاور ایخ یگ الطا " تفالخراب ردرواایلر کف رب سراف رک کد ورم ورا نم نادر تاتو نا ید رک

 مار جک مد گپ اف حق کسانی ار اکں یر اف رکوہ شوخ ےن دنت فیلغا یورک
 انا انمار رقم توک یک اوہاوکی درک مار نجد عن بم ےن رافع ںود ین ایر کرک اس ناف اد نایت
 ںیئاودا قل ےرچو یک تر تو داری اکے نن رکب قت اکر اغصای ٹول بناج یکدطساو فومروا ٹول لہپاو فرط یا مات یف
 ۳ ارام راد نام کر اط ےس نالا گیج يا ات نگر کا نم یو یب کی دور سوتا ےک لا آ
 ۔اگگ ےن را یرضا یکس لہ لن اط نب روا ےل ےب دےدوکی زور رگ باد لرد ارگ یکی اےس ہد یا

 ےک ںاروا ایا ایک اور ےن رک نج ےس سوره سن نت یک کیدو ایگ ایکن ایب پوا.....: تالاعراب دیرم ےک نر
 باد طي فور یم یئار لر یر اتمام د داور سہو یک لاج تاتو انس ناو فود نسب
 ۔ایگ آل یاد تقالخراب رد نب اطم ےک مک دتتمہیاخ کرو رکا

 تناث ول رت فرط ںوراوکع وف ینا مک کد یلاخ نادم ےس وف یلاطلس ےن رادرسےک لو. : سگ کوک

 آے رام ن نوخ بش فرط یک سد اقزک یوم نب نامیلرواایکہ اور باج یکے ی جت اش ےک حروف ۃتسددنچچ وک ئاج نہ نامل اچ ید
 رقت ایکو بام ےس یوم نب نامہ ان ایگ ےن رکک نج ےس وف کں ویگزرکےنرکشپ ہاش یی رذ ےک ای ددکرالاسپ لک ر7 نیا نارود
 لانا مک نو )تیغ ایا با عام نب نابلس رکی کت سکے گنج ناریم یوم لب یر لولایی
 - کنار مدد زات ییا کمک ئاج ند نامیلسروا یوم نب نام انس لورالاسپ ےنپا

 ےک مات کدر کی ریپ نافوطےک ںویگڑ سر کسر آه تست. اه سوم. ا رش یش
 راچدد نارد رے یاش یوم تکرار کیت شا یورک قیپ رگ اش ش تا تاح ند کی اوہ راہ ود اچ نیا ایل ےس یی اتا کت اور ےئل



 ۳۵ نورلغی رج

 بهت بیس بوق ۳ ےس گن نادم ا ای تاپ یا وج روا رر کرار گی ھچں اشک
 3 ا اپ ام اور تم ا مش اخری وا تک

 قوا ایک تے یت ےک شوت ریسک ی یر
 یئوہ زکام رقم یا یا نوف یر ےک ا و لے یا ئے

 هرات انس شین رپ تخم ۹ مس آج بقا کارنر ذی دا رام سی
 نشیج ششم بس لام اکن امیلسرھ ایل نی وک اے ےک ےک ولے هکر ی اش نر وج ریا یگ ایکہل مح ابدد ےک رھی شر ھپوکن وف
 زاوبا فارطا اپ کس ناب: لی شمس تیبا آں یئاو ساپ ےک ادرساتپہا) تیخرگےلر ساکت

 یورک اھا سک نر کرب تیب وانام لاردا لوہے ہک ما گنج یکرسود یک ویگن .یگادر ین ویک ن ب ها
 تن ایک نیت فر راندمان چک ےک ی اقم ےس یکی انچ اھت ایک اورول وک بتا باج یکہناوہا ےن

 ےہ يا روگ زاوماوآ ابا نت لس کا ید ایت تیک ستم کف اش ساق کز اوج یورو مرا
 7 جلب شوند. شون کت کس اما یکے اج یکدددا ناتاکےر مود لی تتلو ےک ہی ام روا از بم نکنی گرو
 ادرک کف رط یک رک وس ےس رو اسرانچ رکا الا یک اس یکن ا ےن دتا ےوج

 ریتم گل و -  0 یی رام ےک اوما کی ککے طرش کا گمان ریل
 مامد باہ ذا ار وہا یاب ےس اکا ان اتا آ اک دلار

 ییا 2 ںوودایلر کور صاھم اک ا رک واایکب ق یت ےس نایاب ی کت تا اوہ ناور فرط کز اوما ١ے شرک ر ی یک ب

 ہر عم سا یک وا ےک سادادعت یگڑب ںیہ و: تکرار کرت یے رام یو 1ںیہ ےک نیر فدواے ایسوسی
 ح اطروااھتر وچ یوچ ےس لومت کو یاب بم ان انپ وک سزارین زور اب کج نت لک مک
 ناپ اچ شو اکر کش یک یخ ےنارک

 :تسلقر چپ یکر اےک تیغ
 دای سیم اکن یک سد ےک عج وفرکن رن ییدم 1یک یم اھت ںی

 و 4 جلد ذک تم ماقم ساری سم جد لر
 ی اک م کر یا داخ یب تم کردا کاب ےب نب نادر شاپ ن دز لا درک مت کتا ارکل پے ہاگ نکے ن
 ۔ایم یر کاج بک نباید ںیدروٹ لگ

 نادر باج یکن اقر ےل ےک ےس ورد عج وف یقابوکے ج کیا ےک موف یتا تو یا ےن نابا نب یھ :ناصت اک روف یاش
 ےس ہلکے کل اپ ںیم ےک ی ےلیپ ےن ںویگنزوکن جید کل ےک ے اقم ےک ناوکں دراو اکہ د نچ ےک ر سارک کہی ےس دم ایک
 وانو تسي

 اکر مرک وند ناتا ایک اور فرط یکتا < ناشي لی یاب ار.
 8 ی بات ےک یا رت ہے درام ا 7

 ایل

 ِ ٤ 1 رشت ۔ےجاج وہ قر تربت ل ساےہ قر خاک فلح یف وا ید کف التخا ساےہ رتس یہ وازشت ۲م یر ٭



 نا ور

 1 7 اربا
 تو وا با شب عج 2

 کی اب ضا ہر ہاط بح ان انا ںیم تار تیتر يک

 ترار لک لو یکی )سا تورم سا تو تو هداباکو انشا ولی ل لاردارب رافص

 اسب ساک ی سا و یاد یهو وب یا اعمرپ روا
۳ 2 

 رپ یوکے ی کیمز شا
 عرب سا ترک ترک
 شد تر سا یخ نم پا فتح ندا و

 رضف  ماطسباکن اش

 ا لس آتشی

 تک سش ماظنباھڑب فرض یکس کقدحب ےک ںساروااید لاگ وک روکے ک سا ےک ر کلم یم تلف

 ر د ےک رک مرا ج٢٢۲ لاوادعب ےک سا ا ںیہ ےک یل تاعتاد

 ۔اگل ید بیر روک وول کت سوک کر اطوت روا ا د اکا د

 قرب دات :ی اعشروا ہمہ نیب ار

 نا تو نم یار وہ کم 21 یی اے وہ ےک ہرصصاحم اک وو بجو ا را

 همدلی ات هاب ےک( بنانےکک فیت )صف نمر ماطر وا یگالچ فرط کت ارم رک تا ےہ راک روا یک اتتاپ ا لوک

 ایل "شاد ی

 زده شا و
is 

 (۱۱۸ فر خان: کال لپ نترتنارکمانکر لاس یس سا...



 re نورظن رج

 من نع ں اجال مگا سا ےک تو کر تالاپ م مارک راہ چک ود رکے اتے راہ را ا
 در لوے باا E نیا روا ترا اپ ےارواایلر کر ایر کوک

 ناپ EER BARREL LE کا
 لوجتاقاطےرہاط نج نیک روا درک وکب ناج یر شر < رک سرد تندر ید ا یک ی زا اغددعحتاسےک تن ا آ
 نی نیم ےن بان ےک یل ات ککے ےہ ہبطخاک مانے رم ےل سا ےہاتہاچ تموکحیکرہاط فات کچ کات ًاتای آپ دیما اےس ناسخ اپ
 ے رپ اظ نکل اع ےک اش گاف لا سارا اسم کهن تر اناکرماط
 ۔یتن فرازب ہراب مر کشاےک سا آڑ رپ دو اظیم ت تار کار لات ما لا

 کے رو اش نباید کوہ ےل ےک لع وکس اب ع یئاھب ےیبااھترود لون نوا بچ راے کجا اتش
 ۰ یئاھپ ورو تس ےس اےک یارک ایک اوبا کت ارج برف سینک ناب ار
 ساير اگل اگل تب اک شون لوکس لات بکار
 انچ کت ماورد کاک آن ای ےک فرط یک شپ ارداای لٹا ڑباکی اسأا ارم اک ام ےن ہر نج ہ نادرا کہ ہدعواکے نال ےن یک"
 یا روط یخ دعب ےس رن اگل نیل ہذوشمےس سا لی ماکر نلشواہکا یا ڑایئارابضغاانپا رکا سا ےب ےن ئارا دے د نکا ےس ا

 جیت کپ یخ تالا

 کے کل وص اف باک یاس نداد ار نیو رجب سل. :لقق رام ںیم ےک و ےک جار
 فر خو باج یک ی ےکرکر ایر گل یم تلفنت لاعوکں ورالامس نود دل اوص جا اراس نان یب نی ےن عار

 توی روس یدک لار سگ را اط نت یت رانی ن ر: یکے شل اک ا ایک مکس تک نایت

 تا نا لس + شف کل اخ ےن نل ا شا یا یکم نب یگ ا 2 قب اکا ےک تاریک داع
 ۔ےایگا ادم فاس

 ن رت اہ کن اہ ےک ہت و ن اشنا م ییا اکی راش احا ےہ اط نہاں وی٣ الب ج گنج یک ا ادوارہاط نہا
 لے مار ید بندی ا ھت ےک نوم د ےن ناعا نانچایکت اور کک ےس مایک

 رباط نبا ورک مرک وم رہاط نیا ےن ہا لک رخ یا سمت یاران
 فورعم ںیم سد بیتا سارق شرم ےنرہاط نباآروبجب ےگ ےرام ینا رشک! ےک

 و ۳ لا / 02 وور کیا بجای

 سهیلا نا کوچ کن و شات: ےک ایسا ایک کیا ےس بناج ریال ارور کج لی
 تسفرطی نا اینو بی هر ون ول ناو سس ابقوارگتسوض شا کا 7 جارو مارک

 یر وتس تار ذ ںوہابروہرضاح ےن کرادیا یر اھت اطم ےک نکلے راقم ںویماح ےرایپ ےریم ایک کن و یا مان ےک لای لا
 عسل 1 کیک اینو عروس

 اب آ راس لو چے نسا یہ یکے کیا ین برس وات ی هو چای هبناور حل کس روانی یتوتوام
 یار تییسل ویا سا الات

 تین وخ ےس فاع کوہروبجم سروش لار صرافی ترش تیابندعب لا فسا... :ورص اکو اش



 ےک مراچ رج FIR نەرلغ ار

 ایلاولج ئل کتیا او اروا یورک

 یس

 e رگ ییدددم یروپ ےن هرز کک

 2 نم
 ےک ناس کک ن امام اردو ا اپ ےک رکی زی نا

 عت

 ناو یی رک ی

شرت همین شک ٦کی اشرت بام یک ا نالی یک
 تام مهد بیس 

TYسان لود ام ورا رک  

 ای ۴ں اتے

 اس شا هر رب اکہ یا یک ےہ صا اح ییا دوف سیم روی اشیمن ےن بان ےک یلاعش :باناک اح

 ءاسوررواب مار ما اچ هک و وا ںوگولےڑاھد هند لی یب تہ ےس س اوکںوگولز ادب ہرضمروادتخاب ورب ٢ نواز لو اگل ےن 7ںیہ ےس

 ([070 ۶انچ یکب طا ما تیل نبر ل لاتا اید رکا بمان اتش سوم ات

 ۳۹ ںا حت اس ےک اوہ یاس شکل ام کتی ار بل اچ

 یر ا واش سرگرمی ووت یوی عج رخ کی ا ف ر قرا لرباک ناتج

 توم ےک ہ رایو نم تقو سننوکی لا رک کے فاع ےن فیل نب ورا راش کتا م اغا ےک ردا ابو اور

 الاداب م یکی ایت

 :یئاپ پروا کج یکدلوبا
 تک ۲س نامسارشزواایک

Lo INR 4لوم اک  

 کک ۳ رک اک

a 

 بج ےس الاب رک نم تاتقاو

 اے اقر رو کم زرا خپ



rq تے ۱ 

 ین نا روا وم ات برو م رر ی یو ےیل روم اک جے ناب

 ۱ رخ اکی اسود یتذرب زے ںولاو ےنبہر ےک نابود یی رم ےن رج نامند: من تاک ۳ شیره کس کا الاڈ ڈراب ےک کار کوک

 ا یوم تموت یو رم لار یراق مارک نورم ےک رک دارم یہ تل اد بید تير سایر وم یک
 و مهار ارد ںی ںیم لو ےب وت سنا ایسی زا ےس کواس نوتا ےک ورم ئداپ آور باطن ب نیب ےک نایک

 یی نقی ور کس الت ات اس اراک سرفه را لا لا لات قو سج ۰ لنت

 یتپاددااید ےد نا ےن اع کت سارد یک سا رضا ےن مالخ کیاے لا تار ماتم ارام فر کر اتم
 ےب لس ارتقا یش مرت ےس لی و( یوا ) افلاک اع تاب ہار س ان تمرض

 نام ک۲ مف نر کیا ےس ات رک ايد سل ie خم داغا سود کیا اکی اتش ہی قاتا ےہ کر اظ ااک عو سںدواایکڈ 4

 در روت زا شک اتش شوی روم یت نو لو نر ی ولی بل

 - فرط کل بم تا ےک نوگولرتچروا یٹ لاک یگ ےب ین یک ی یا ٩ ار کل لس : وارا رف ولات

 لغ لوب ج ےگ وما تاور نل مسن رک سه ے تاو او کوہ راوسرپ ناروا ۓنارکر یت ےن ڑوھکرکا امد داد

 ےگ رخ اش م لامر کا میک بم ی رکے گرا اک کاو درو لس تو نگار روا لک ماعراپ
 یا رو ار لس دا ےک لی ےگ نک نم ےس تربت کسر فید سا لاو لوک بس امدید

 لرد زنوه) تو نا ان اتوا اراو ناولو ںیم ےراب ےک ےن اج ےےج لح رگوہراوسرب ناروا ےن ۱

 اا یدک یو کاما رک ہبہ نار ےک وہ ن اف بسر را تار جایگک نھ تاب ےک نا ےس امت دعب کس نوفو رک
 : کسب گناه آم 6ت الاعےک

 میم اقا کلر هرز کشک راکزاوہا ےنرانص شین ...: لم زاوہا حروف یبامش
 ے فوت ےک رافص ںی ۲ی راوج و برقی س اوج تو وی اطاس ید لا اپ سنج ان یر و ترک رمن کد آ آگ رافصاھت

 زاوہاوکرالاسپ کیا یئ ان ط0 نیرتضے سج ویسا اک تانا ل وادب اسدنچ ےک تمازم کرین ےس رام ںی کد
 ايد لپ مایق رکا سی ہر سرر ہن ےک زوجہ ز اوما تاک لو لاک ان ای نزد نبی برس زور ی سیتی درد اهر با لک
 ی طبی زوم شر

 : رب زاوہااکرامفص

 ییا ےس زاواشاکی ارھجای یدررجج کر ضخم کت روا یک بس باس لات رک لا لاو سنا نت یا

 زاوہاروا تعحمامع یکے رک بس نویز یاس یا لیک اور ںیم وف کک رخ رافع اردد ادای د لا ڈک اڑی و دسر
 لیم نین فدحب ےک سنا لاھٹا بس اھت و دسر نتج ںیم زاوہاروا یک ں دکر وص شبا ےس اپا ند یکی ورکی کت ییارپ کے میت شم

 ( ہے فر لینا نا لاک )ںیہ طاف کج ےہ, ری, ےک ییا ۰0



 بارم. مزاج رج ۳۳ نورظیا رج

 E رام

 ےک یم اک یف ن نایات اج نجم رب نایسروا شما :ناملروا ترا نک

 ۳ج وکب ناج یک یخ ےل ےک ےنرکہروخم سیم روما دن واک رک حروصت رازی عمان نا بجا
 تقو سٹ نامی اھ سی شر وذ یہ ںوو نا نیر گے س اپ سر
 2 ہہ ستی هجا نیس

 3 ہل یا تقو ونک و 1

 یارک کت سکر اک ن یا یک ترار یارک کد ےس ۳
 ایک کاو ےک سا یک ناس

 ا 2 تار ین

 ےک ای یک امت ی اس نان ۱

 تا ےک ناوکن امیلسروا ےس وہ ایپلی من لار وخ
 اے نامی ن اردد یا ا ےس رر رم تا ےک 5 نیم جم گز اول || ۓ وہ ےن ول

 ۳4 ےک کا اھچامیارمکاھکت س گرو هک گل مج ہذم سا مر ےک نیک اوہ رو لم ے ار ےک یش وارد ے تابوجودرحد فل داایکب مے

 ےنپادعب ےک کن ےن نام یاب باساد واک راز انوار کش اک اور ا ےن ںویگز گو من تاج یکے ن کمی ٹولو ود
 ۔ںیہ ےک جہ ٣تا اھت اوہ ایکو ہہناود اپ ےک ےس. تیخر درس ےن ادوخرواپ و /یٰلانج ج رپ کر کشا

 ے رکن ی تاہی دت دوج: برق توا اج یہودی و ارف یانج نابلس عب ےک یر :نو ی اشروا نامل

 یارو مر ھت سد ہیک تب اوج ی لنت انج ہک مف کت اعتاد ناتا آف ر کار لامپ یاش ییا یان ناف ےس

 رسوم سرکار اد لیتر یک یئاتج شما: ں را ےن نه 7ن آں یئاو ےس گنج نادم رکا ٹن صوکی نجم
 نامہلس ےن تیعضای ست تم ادا و نوک بیع ےن رنروکےک ہیچ نل ڑب کٹی اجر اکرم نیس بیبجت نت ی مرور لو

 ۳ ا ےن نامی اب یک عم تس لا راس گوجر ضاح ےن یٹازجاوہدراو سیاشہ قمر ناک نا اچ کن ےن نامی اسم انچ ایکن اور مٹ وک

 8 هرکس فا دوره یک تیپ کس ےترکراھچب اس ےک ناطع رکن تفت شی رول لاج كتو

 تیک ی ھے نامل ایگ 7م اککل یم کرم لا یئاھب اک اوہ ایک اہ رکا یک ساک یک نیب دب ےک کج ب زون کبار وااو

 اپ ت ایا کب ج رہا رعقادہپ )ا ا الا کن راز نور

 ٹر خر

 نہ ننرالاسدپپ کیپ ںاہی کد اڑ رپ ناسح بق روک نک ابعشوام دعب ےک ملت فاصررواناح

 فرج تسان اموال ثم ی سس رو نور عوف یی ڑوھکاھت انہ ر

 عج نوتسار شاید مش کوا رد رف در اوره شرف کت فو لک تست کامل داد اس ورا

 لات تلف ت لاعرب رالاس ین ےک ہفاصرردا ایک ساک اصر ےن نام لس دب ےک یساانب ٹو رش ایما یکن ا غروب روا کت محازم ےن نا

 دو بایرن رب قاد ناصر لک کا روا نادا ایک اپ ےکاربھکے عاری در

 ےہ گاری ہکجرب سی کر یب ےہ ہمت ینایح ےئایہ ےک ینانج ہ( ۴ 7یف لج لا )را کری نا...



 لبارصح۔.:مراچلج ۳۳ نورلظنیراج

 تے رت لے لول رک یاروا کس لا باد ایس روا نبی گ ٦س قایل توام ٹول
 _ ےک ٹول ییا باپ کی بیخ مشت شو سا ےن

 ںویگز ے حماج نب 0ز طمدعب ےک ییٹاو یکن امیلس :ہلھ ی اوج کر الا ےک قاصر
 ب ھہ ناب بوم ترا را 1وہ مقام ےسرط موج اھت ناسا لش 2 لو تقویا نت ریج ۶

 +00000 اج نج نایلس ےن یٹانجاھڑب بخاج یک اش, هک شاید جو کسر فرات نامی ات ست نایک درک
 دیک رانا ویسی هیت

 ھی او ہاتوہ ےس ابن وارفوکی کن یکن برا نارود سا کن ارد نو
 EEE ی ی و رو 3

 دساورکےن کش دتا شکن الا ییا
 تار کج ی یر تے ین یھ مر ۱

 نا برگ ان ےس دے ےناج اک وس تیعالص یکے رکی سج نج شے ےک نامی اک
 ج جل ٹولرارناپ ےک ےس دام یو آں وراد لوک زاورداک ماع لک سک م اوما ےن نامل یوم تاکہ لوم نبا یورک ی مک وف دلوم

 رنےک ےنا کس او شاد ورواایگناھکید سش سس می و زراو کو یا یر اغ ر وک ےک ےس د الم تانک
 رجب )نیمه کس سو یو برن یونی وات یھ وج اہساب رامتایکر پایہ دیش تت و رے بر Az حس
 ماہی ںی ارے دارو ابا یکم ال املس لایخ ےک یا تشاروا میت اربا

 ےن سا ںیم رود ےک وہ ط0۳ اھتاوہ رقم لیم تفالغد ےک دقت روجامراماسپ یک یب کر روک کو طز رپ م اشاک ن ووطن ۱
 اولا هاله ار ےن نولوط نج ھجا۔یکےےل ت پا تموم از ےس اجب ےک پاب ےس اےس بس ےب ےک سذ لاپ تافو
 ماش تا ظواکراب ت اپ رو نا ی برق شو مادر ےئل ےک ےس رنز نشروا ےنرک یز تم مر س 7

 نیا یک قلم 6 ے نولوط نہار ںیم ا رروا یل کل بق تع اطا رتا رز ےب ےن روجام نیا ؟ ےہ رزع ایکو م نے اوہ تیانعبوصاک
 نادرا دام مقوا ری ںوربعےک نار ںور الاسپ ےک نشے ر عت اے ایم یار کس رپ ےلیروک ا نولوط

 دژ سنج یک ا ی نارواایمگف رطیکب لعر وا: اھ ےک کات

 وہ وص ں ونود نا ںونر نا وہ یک جال یک ؤسرطروا یک اطنادععب ےک سا :ضق رپ ہیکاطنا

 چو ب اوج را خام رک یک مانی کر لا ب ارش کت عطا ناف ناتو اس
 ہپ کرت کیا یئا وفا
 یورک ی لا ےن نولوط با
1 

 نان ید آے ںوتساد ےک ذ شکن ولوط نا با ےن یکے سی ںوکول نا اےھت ہن تعا ام ےک لوطا یتا ےک یک طا لاک

 دیر تہ کت رت باوج ے ںی کوا فرطںوراچ ےک کور صا مم اکر ش ےن نولوط

 ھار ںی زی خم اع یتا لوطا مس ای درک ورش ما کس رم ستار شل هاش نوار لا لنت کر

 (ے ہل ا۴۵ کرا نیا لاک )اھت یک مے املس یارو یقر الار یم لش قاصر شیو 0

 رکن ۲۴ ۹فض نوگےک )ر الو 00 ٠

 -ںی: ظالم ںیہ ںی اج نرکلاطموج :ےہ یل فن کلم رب ہیک ا ےک نالوط مار( ۴۴۰ ہالج بجا تورم )ےک کوا مرگ ۰0
 ۔اھتاطے حار نک ھات ےک یا هل سوناتا



 لدار مرا رل ۳۳۲ ورق زار اج

 0س ا

 ایک خاک شرط ےن نولوط نیادعب ےک سا .....:ہضیق رب نار بج روا شور
 7 تر یم

 وس تر 1

 رک طب ت فالف یا یر ھم ےن سایع ب ےک سارکی رن نارود سا ...: کس نود
 ےس نانی اجتازوا ی کت رانا ياد باج یک * قدرکےئا ل سا رواج

 ما رپ تقی قر یراق ام بیا نر لیکن نا تلف کام کس راترکم انا ےک ےک ںوقالع اش
r 

 وج ناک کرد یک اھت یی یکی ای ووم کت سک کشا نب تہ آہ آہ آ کش ا نب یوم
 وتاج ناب ر رک ر مق یک یوم اھم وی نب ضا ےس فرط یکن داو نہاں نار ں وند ناد تپ نات ےک کب ترم ریا دواک 2

 وا ںی ووم واشر اےس ل مج کدو یر لٹ N ای )و

 “ںوہاتی دتزاجاےس یخ ںیہ شابک ر ریماودرکن چیو ںی کے یر شرگں و الرگر اتر کون

 ترور ی کورس اس پس اون ناروا ےک بق ےس رک ید آں توک زغالاوا :یرافرگریا تر یک یوم

 واگن یہ رم ایک ۱ کنن وی آدنچ س ںوی آں ی اک رق

 شی ر یدک رک | دنب ےڑوھکدنچ س اپ ےک ےین ےک یوم ایکو: شاد

 شاکی سلول نی اس لیتو ا اس لو اب کرک نرو

 رگ ریا نکا اکا یب : ےیج اھت ا را ڈودا ڑوھکے آے ےک آے ںولاو ےن کب ق ایت یوم ےن ںی وا اگ نیکی شک ےک سا ںاہچار نے رک

 هستن تک لعب ج ےک کاب ےس ےس آل کک ا جا سوم آنچه ننه یوم واروا ےہ اک زوج
 اپ ےک نولوط نباوکں نا ےن دتا ابد رکے اس ےک ہن وی نج اےک رک یر کوک ؤدوااڑم او تی لا ی یھ علل وا ےج

 ٠ ںیہ ےک سدا تاعتاد ایکٹ رر تا سےک کرک اروا یورک اب دوک یا ےن نووی یارکناپ

 تم کک وا ھار کے اہ نک نامل ی : نوھ ںوہکز

 ےک نامل ند یارک ن الطا یکی ا ےن سااھتاتج رسی ے9 ادب ضا( نو ٣ ناوم )تیک جا ےک کل اهر صاقم یاس ترافو لر

 برابر ایکس نامل سوق 1 لک ا یاس ماع۔ایدالجوکں ویتشکد روصو ادرک وکں ورادرم سیا ا رقنوارام نون رک
 تا ےک یوا تی انا گن الط کی اوا ایہ لاا یورک فا پيام سهم دل 2 “اےک کت سردی اعدت یب اروا

 ۔ےہ رہ قرب ,.ےاجہ ےک قرار نم ریا ز رر دج ےک نورلت بانر اتد جک( ے رام...

 -ےایگا ھے رکذ خا ےس ۲۸ ۳یف ھم جیت ا نا



 لوارصح...میاپچ ړل rrr ندرلظناتراج

 باید نارا 7 اپ اج کات سگ

 و یر در و زی ےن ا و ی
 لوے ناے ئاج مس نی لرد اراک سد درکور یس ےک نارمشرک آف تے ںولمتےک نابالغ رشت اا کب جا رام

 هل طور ساکن وی رک ویگن گل نیک رہاب روا ےن ںوگول نا ےس ںوھنیکرشروارانچ ےس وہ طوب
 ]مکس کر عم یکن ادادعحت یڑب کیاایک 27 1

 7 لپ دیک لورالاسس ۱ ےن نال ایم قبرس تب سن. :نوخ بش لو
 ےک ابا نب لیت تقواک ت ارایدرگلتتقو یکم نم کیان نا یر رقیب کتا جم نور ید ما کرک
 نیک نارو کانت اوہامج گر تل رام لاو تر ترور رنک ارش ںی ی کک ورال
 ندارم نان ات ےن نسل تل اپ ےک نابا نب یک گا پ ہدایت پار ام پدرگک اک دالاس پدر اپ اھ
 ایگ لا

 ناچار و لا یز لے ںیگوا سر تمباکو اخ لے راب ےک اص ےس یگ نابا نب دعب ےک او سا
 نکل ؤام و نرخ اپ ےگ ےنوہ اتے باہ کناف ےک حر رمی یگ تر جیب یھب ترور س فر فر شش نود

 ریت م یا رکی ن الحج ںی یارب ےس کر فر یر اپ است ںویگڑ ےن سا ہک یم مارا ساوکس اداایگ چپل اپ ےک نیکاوہاترک
 روا اچ نا کس یر اد درک ےل اچ ےس نویز گولرٹچ روا ےگ وہ رشت یے ن و نیا ورک
 _ ےک ٢از "حس نٹ ناچ انچای درک ن العا کن وم ستاد یاس

 یر ک خر ۵ رولا رنج ماقتم) ےن رافص بوق: یاب ےک ےب رافص تصوکقوک اث0 لاوش ںی ون :تافو یرافم بوقت

 ناز ی ا آے سایت نی خد ترب تموکعو رئاد کلا رک خر دیک فر۶ ی )ناتار غ نر ماقم لیپ ےس تافودوا اپ تان

 طی کباب شاپ هک راغم تقو نا ناف اقای دعوا د لا تست. ساقی ج باج یکی ا ن الی کرت فبلغ یم ۲
 ںاھتاہ درک یاب ےس تول کلم ۓئ دہ ےۓ اگل ولےسربکا قااخ

 خاک یگرادرجنام فو تحاطا راہظا لم تففالخراپ ردرواازب نشا جاکل ا ث ٹیل نیمورمعد عل ےک ےنرم داف :ورع نشا اکرافص

 یر روگ تسروا یورک ان۶ یر فا کو ضیا کمک کر نرم نان حسب ناف« ارش وخ ےک تیل یت انچایکن اور
 یاب رفناور یھاورخ اف تحلخوحتا ےک

 نر 0 گیٹ ءاین اتا یورپ ےناج ۓئانہ رنروگوک تیل ورک رجاط نثر شایع

 e تا رس اسانس انتهای لک ےس تیا برگ اہ یا وک

 تاو اج ن یب ناز نیگروب ےک اروا ت الام ےک لو کش نر وا عمان نا ۹ شون
 جس وک یر ادعب ےک یارک کی رافب نگ یہ ےچ آے کپ وا مہ تیفیکی کے ناچوہ با ےک لا سار شنوا تاقاو ےک ہن نیک یب

 تام رج ےس تیک اوٹ نبا ےک ۹یف بز ریش ها لاو را ۱۲۹ص ے جیا نیا لاک ...٭
 تار ودوچ یک وشام قاطمےےک ۴۰ صا دل ناعالا تایفو بج ےہ یخ راج لاوش ۴۳ ةوہ اوہ اک ند نرم گاروا لاوش تجارب کن رهبران ابن
 | جم... سی گرذگ



 rrr نورطظ نئ اترا

 5 ما یک تاج نط آر خاش یہا کابل ن اضراب رم

 باج یف صا رس رک از واز آے تایحریق ےت ریق لب رتلوجوا

 3 72 پ7 لیکن اسحکک تر ہپ ود ےس ےک

 یوم اطع تسمولح یک وہا ںیم

 1 ورا لورم نا

 کی اک ان یتاروا ت رش یک 2 نورد اِ

 رکروہل یاکل راے ےداراےک نابا نہ یکن شن هارو بش گاو نیرو اا رکی تروس

 +01 - --  ے لی : کج یرسود یکش خا
 سا یجب ت وہ نادر ےک یسااھڑب فرط یک سض یک را اےک ص7 ےس

 مر و
 سد نو یار یر یوم یا اند هو لار شر اروا یک اچ هردس منوی زاوما

 ۔اتاچ وہی

7 
 ما و لب زاوجاو

 کج لب نام سر 2 7 بج وس 09
 نویس سا لیپ ےس ےن ےک یا زاوہا رکا ؟ثول اج یکراہاو اب ود یلپپ ےنوہ نیا :رارٹ اک ں ویزے زاوہا

 ںوولنا یو یم یروبج ال ے ا آت ںیئاو کولود نا راک یکن اوروکں نچ ےس نکے سال ںیادوکں نر جات اکچ ۲ یا ےس
 رس

 هم ۳ تاج ات هرس ش قالی شر ا 0 لے تایقاو نا عار ود سا... کہ یی یت یک ۲شرا

 موزا کک ان نر ےک ا یر یوم ی یو رم E اراب تی لور الا

 فلج ن ناریمشس فیس مک وف هستم رذکه - شخزغا( قد اوره تیبقوکعخ وف سا) یکم آک نکی کن ابا نب یمن وف

 3 اس یا ےک ےک ورکی

 اب یی ر یب نا ناب لر( اھت و رای )شرم کے ےگ نزار منبر

 شاد سیم ےرمز ےک لو هام انس تن ین: < لیکم کی کت ساوخرد ےس تیعض نب 3 یک اگلا ےن شرط شش ےک تارطخو دت آ

 تاج ا یکے ن کب الط نشروا باسا ےک رکے( تیعط) پا ےپا۔ یٗوہادیپ کت ےس تاب لوکی ئل یگ ینا یب یک حیا رک
 تر مار رکےن ن و یک دیک نا ا نج یک کی شو یو اےک رکے اہے شادی د کر تسدخ اوا اپن لک لا
 بوت تام ول ۴ اعر اد ےک لوی: ایس ےک ساروا این بزار /اج رب دعر سرودروااید هرکی انور بارک ری ےس نا بیت

 یورک اک مار رکےن ۵

 تم لام ےس رام رپ طرش سا یک ملط اد ےل اقم ےک ںودرکے س لک رها نورنچ کر ...:اکو) تس ناپا نا

 کیا فر وااید لانےک رکن ےس تھ ں وید اچ حین اش ال یی انچ ام یک اک

 ا هنر کاپ ےک شا ۱د یعنی رم یھ ےک سار کشا 07 1 هل _ جت

2 
 دارو کود ےک رمکت ہو طخ ے ین دجیرحب ےک یاروااٹوا

 تاک ےس لورم دماغ ناریم ادصت ےن ںویعتر یک وب انس نا رف ں وفد تو 2

 ست س و لباورگ انا ناقص بس ای کا یگزورگارب کاپ نور

 مزا قومی کی درکت یارب ہى ری دوط یہ خخر ناک وما رب ےک وروکں گول نارہاظوکح وفتسودنچ ےن جج مانے ادا

 خا انا لی وس ورک یار ھا 2 ہایس ےن



 لوا مج ماچ لج ۲ نورغ جارج

 یوا کیچ تاپ ںی لبا اے وہ اھم ےک یہی وہ د کوک وود زفوخ فات ےک وا کس تار درک اد روا
 ضو لا اکیا رش لر کی کر ےک نر کک روا یی ےن ںوگولناایکہ دعواکے ید تاودد لاماس تب ےل دب 2ھ دار

 یا وہ تعحاصمدوا یئافص ںی نب روا یلرکر وتش 0 آۓ ین شن اچ راد بی 11 دوم 2 3 تماووو توت تیبا

 ے روا ی درک ی اح نو یوم ارپ ترو کن اندھا ےس باج کر کن اپا نہ لک ج دعب ےک لا دم ینہ کار روم
 یکرد رسوا یم انا کس رگفاپ ئل ےک ےنایوکتومرکپ رضا م زاوہارہوص ں وذ نا یگ رک متا اراصح تل 1غ
 تسلیم کل وی پرور کتیا اوین اب کز ورک سای یاس سا بیس لات کان کت سکی یخ لپ ینگ شی اڑ
 ۱ ۱ یکم لک کیں ونک مرک کے نایک لودر یکے

 ابا سانسور فک وب حس یر تر ان وا یخ یم طساو یلایماکی کں ویگ ند ے 7 :سئا صل اوزا اب اک اوم
 ےک لاپ ہت این یاس اروا اوہ نک تفالخ تقرب ےک رت عمغیلخو دت اوج ےہ سفنوو ساپہلاوا)ایکہزاور ےل ےک یل وکرم یکں ویگزوک
 : ۔ایگایکب طا بق

 کا ردرواایک خر ےن سا لاوبا فرط یکں ویگن یتا ےک خراب وتو اعراب. رگن لباس یاپعلاوبا
 ہد تلو یا ےس رشاکی لاج ا برقم ںویگزہکق دح الطاوکںس ال اوبا ےنریصنوز چا ںاہ واچ لوقاع ید ںوبتشکک ج ی ر

 یاہعلاوبا ے دوج وم لی نابارھمم ےل ےک کک یک نا ےس وہ ےہ وف ییا نور عش یوم نب نامیلسروا اوہ ارب رب شد
 کر کاک مج ےہ ناوجر شو+ کیا لا علاوباہکاھتھکر نےن ںوہنا ںیہیکم ہارف شی فدعےیب جل ےک مہا ا ےن ںویگزاپ درک ونرکا رپ ےن
 ہلمت ایپ تي ک روا کے ؟سیکیج ےل ےک بام رکرڈ ےس عوف یڑب یتا وارکھتایلرکم نقل ایخ ےل ی اچ ںی نقاد واس یا آ
 صح الہ اکر کش وا آی کر کاک ںی ایا رکوہرضاح ےن ںوسوسا دعب بد یڑوھتیکروماپ ےن الرجی لا یر فوکل وسوساج پارک پر

 _ےاوہالیھپ کگساد یش یر اج ےک ا

 کس لوک لب تارا ناور فرط کر هفت تار فور زوج تا مات اپ چاچ 4 یکی او
 نا لداک ویگز جم انچ ایکٹ ہیچ دوخ قلم رابه ویگز حس هزار ےس شار
 ںرریصن “یش ب نع وہ د ےک آکب ا ٹین ےس لکن اچ ات ایک ری ہکرکر کال ےس کا یجلاولا ےگ ےن رکے مح کوہ ڑپ کپ ہدروااھڑب ےس
 4 !ساوتو لوس وز لا لکن رالوی ا ی یگ ی ل اخو متو ک ںویگز فرط ککے با ان کرسود کیر نالزاو 1

 رد نت ساب اچ دے د ملھ یک وف یکں ویتشکی گنج ےس ےراشاےک اور ےن یاب ےگاھب فرط یک بخت ام ہن نی ےئوہ

 ناب وجر وال بتا اھت ےن ر کشا بام کس کوچ اک گاھ باشا دم فرط ںی کش 7 انتی یکن دنام ےاج

 وہ بیع مس نیرو ی یک ارگ سارا

 فرط یکس یاب ینا رعش منت نایاب یکن لر عن نامه کتب لا... یکرسود یک اپلاواا
 ییا ےگ وہ فرع یم ید یکک نج ناماسروا ئالصا یخ وفا قل ف لوفدالاڈ ڈا ڑپ کٹ ہہ ںیوکک یا ےس طساو ےن سال اب ارداای کک اپ
 ے ںوتشک نو تسودنچ روااھڑب بتاج یک اتم اوباےس ضوخ یکے ن رک لے فرط نکے ک رک مین ںومح نوکر لےے ا نامیلسدعب ےک فہ

 سوپ ی یم ہلباقم ےک سادوا تمہ ینا ےل ےک ماقق کور یکرلمیئا رد ےن لاج لاو رواہ د معا ےن کلم ےت ار ےک ارد ےکارکراوس
 فرط لا کروا فرط اے فوت ےک ناجے 7ے تافل درو اي مرکب ا اچ یکم راشاوک ںیہ را کے ژل تسدب

 یکی کرا رگں ایٹ ضرب درب نیر ںویگز دعب ےک ربط ےن کر تو لر کا ھا ےک ج رکا اکو لی



 لوارشح تك ۲ ٠ ۱ یو دملش نیا

 کم یوی یاتج وا نامل یک ےس ورانا ٹ ایک توم یک ں وراز
 ی اک اص ما عئ الصارداتمرم یک رای یو

 ا تب نی :ترارش یکں ویز
 مک

 ناوس چود ی ساک کک ربانی
 لری سارا مورد وکار انس ریش ابا کن نکرد نوک

 ےس ار ےک ای رووا وجتاس روا ںوبحاضم نہا ےن تیعقدحب ےک یا لم جو یبا

 اب ی یر دا سی
 یت رت شان سا یک ویو سا ایعلاوٹاایلر گر امفرل ت

 بم ساکن ارت

 تے چاپ یس

 و و ,E ر وقر کاپ ںیم اشد حب ےک ںوتسکیقل سس نا حشاج نیبا نامیلس ا ہروصنم اک ں ویگن

 7 لار عشا نامل اھت عم مان اک غ ےک سا کپ پچ ںیم سیراب یلار عن دات یکم سو ےہ

 تروا د سر یک وود نا ےن سابق ناب کو ارگ فودسر ےس بناوجد فارطا ےس لا ےک

 یر اچ ی کتک و
 اا دب فرط یک یم رک م رکو روش ےس ارضا ےک ل لا لاول ند ا... : یر یت یکی ا یھااوبا

 ا رصود کیا دریغ انچ ایگ انها کی املاح شیت ہر تم ےک ںویگز ےس یقافت ار ھبا۔ایکراور ےس ےتار
 2 9 رک صف ےن رضزعدااکس LI تاک یر رج

 م نا ریس 2 یدک

 ی 0-2 ےن تیجخای آں یو رکے ارونو رئت روا اوہ وف تہب ےس
 ا رککنچ ےس تقی قو تر کوہ تے ساپورت

 د ہہ ےس ںرددابب پا ات ضا وا قاب مپ باقم ےک ںویگز یہ ٢٠ اک اوبا الیکا کک شو س ۲۱۰ هی | [یارمزلغ

 و روم زلف یکتا ترک ٥صاح یلایماکل ای امنےک شرک رم اروا کرو

 کک اج نج نامیلسروا نابا نب یلیک سا ۱ نره ساق لوفش و ریو تمم یک لوحات ےس رکن ںی وئ تتاح کت ا امیر ۱
 شے لو لا ےک رک اھت اوس اچ الا ےس یا ہلا ےس ت آئو ب اں یک رف کسو:

 1 سای تان او ےک رک وے دادخب

 ےن درک شرع خ ۲ لوا زا ت لام یکے سافت. لاو ابو مافی... :تناق ام تس ی احلال! قیلخ

 7 ند ےرسودروا ایگ آں یئاو شاکر یا را ی یا کش حت ارفاطع نشت اں ورز اکے ی اولا

 ےک دیم ے یک اپھلاولا لوے رستے اےس رود کندو سا کس دود ید آرش کاری اہ یدادشر ہن ےن

 -اھڑب فرط یک نم ار کارد یورو وک ےک ےس رم ایم

 یشن الطا یک و سوکں ویگای کیل متی ہعبوم ےن ے پاب ںوفذد ےس فرطدوکی ہے کر یورو لکم... طب روزیم

 تارطف ےک ے

 نچ رنا تمر رکپ تل نی

 اوہ ین راق ےس یبار ۳



 لوارصت۔....مراچ رلج rr نەرلغىا ر

 “ےن یوم نارود یا ایم مرکرا زا اک نا روا کس 1 اتم ساواک دنا سم ہر وم لٹا نروار نے ے فرط کای ددا یا
 یئا یت اےک سا ادارے رم ئل ےک ےک تتاح کش ی ےک کا رکے لم وتریخوروا کتا ا سا ںی و یگزابد کلمے فرطیکا ام

 1 لیں ناری ھا چپ سیم گجر گا تب تیم ںیم یاب لو رعش اکا رکدقردا رد کا سم رشتا

 ےٹواوں اول ں و مون رجم راوس لوک ند جا ںی وہابر ےس بضحخ ته لو گز ںیہ وک نا السوس ودرب ایر

 ھتاب ہو دسر انا ےب ابو دال 1 آس سیتی ان شو سو ےک ار کم دو ان شااک

 ایر دا درک خور

 یر تلف رو ایا نا ذس نرو عاری :ارفاک اچ یبا
 ر رظاح شیمراپ رو ےک وم ےن ںوضوساج ناردد ا پت8088 ص وم کا لرعقم یہ تلاع یی

 لا با او ید ئ۳ انکے ٹا یم ےہ ناوم مم یم تیضاوح تقو سا ناچ نما نئاملس کای ایک اگ لم

 ےک رک وک ساز ےک یگ ایه کم هرکس اتش ست جار ےک ایہدد

 زمینی پوریا ےک کروم ام پ تافت یک اپ دتا ےک
 0 کر اسد[ ۲ ا تاج نیا

 مر کرازر اک اکہ کم اش چ انچ

 رام ںیم تمدخ یک ات اوا ےن شی یکے سیم ںویھتاس ےک ںورالاس ود سیا تقو ےک تار ارم کاج نا
 ہروصنم شا تقو سا اہ نہا کد باج ےن یں ا اھ ب لاعاک اہ م نامل کے سد نکلا ےن ناتو یکت ساوخرد یکن ا
 هاب ES نرم ید الطا یک ایقاو نآرداایکگ ]لب اول تسدض یکن نر پاب ےنپا رکن کیہ سا ہلاوا ےہ مم سم
 را نایک کج ندای ات چ روم ل اف ےک لود رک کب ی رق (ہروصنم )اش طا درک چوکی دعب ےک لا یا ام 1
 لوہ تی یا یی کوہ یھ ںیم و اک یک کا هک ٦ے امج یوم لب اقم ےس عوف کں ویگز اوہ اور ےل ےک نی رو وایت یوا

 یوم را کپ ورک کیا Eri نام یر

 ےس مے ساایر عار وفکر کے ےڑوھکردا کس ن

 ی را و تے لاو باہ یک کرک ییا ناوم کت یر ام

 رک ا رکے بش ؟ےن نام ساد وصیت یی ما روت کت نداری آ ۱

 درد ایت ےک تعامج زا انچ یوم رادو نرود یاد مگ ےہ لب بناج یکو روصنم تار ےک اردو «ستش وای ترموک
 تے رجا رار ا

 4 ی 5 ایک ت
 ےس رنج رول ریز قوت کبک سا نارود لر صفی ارش

 دمت بش یاب اراک وہ ان قیاس ا فی اک ناگ کیک یہ ہن قاد شرشر یک دارااک
 یک یک اےک وت کاج ناک ےس ےک یتا لگن گز لوراززاوہاھت وہ نامتن کا جے ذمہ ک فرطو داتا رآالچاترک
 ۲ ۳1 مرار ی ڈی ی ںویکز ںی کر ساکن باما ش شن ریپ قادت لبد ےن واتس کیا پود

 ایل رشتا ےک یا کے ناو لس ارت کلاه اپ رکر اف رگ صح



 نور اج

 ا وب ی 7 وت بابساو
 کت ن دو ا ۂ: ٹاپ سیف ںیرتخ ہوتو ان رش ےھت ےن سیم ںولگنہروا ںوڑاہپ رکا ب ناج وج ےگ ےن روم امہپ
 2 آت وا بئاچ یکم ادب ےک سا راک اظ رت ل پو تاسےک را نم

 م5 هردو رک روپ سیر ضرداایکر ودوکف یلاکم یکن اایلوز ارگ رک ساوه نم :یگلور ےک ےک رات

 بیر قےک ہرا ات تالاب باک ا وتا ےک یا ای درک روکا مت اھکر ہرا ےن ا مااکس * ےس ےن دارا ےکر ش ےن تیححخرواایک
 روم ما تان ست کہانی رش /گ ٹچ د تیفیکو تلاح یکں ولیھڈوا نادیماکک نج تقو ےک تارایکم قرب ےل اف ےک لی

 تل اےک یف : اد نور تیاہتتتسار یت مش تفت ی واتس فر اچ نقش کوچ
 رم هوا یارو شبنم رش قفس ین هم ب یار کر ولوو ال جامه ںی یک ولاو کو کت ےہ ےک رود یز

 ۱ ای لاو نم تام یکم یتیم

 ین ی سی وک ایما وبا جٹ ےپاھھتاسےک ںویتشکی ی طور

 نااار تا یت کب ۳ ۱ شو آل تشک یب زم یئاچشا ےن سال اوپااوہروآ الر 2

 سال ا وبا ےل 3 اسی شاپ کور ے وا یدرک ور یرابگنےس ںوقیھشواے ڑی رود 2 الف شا

 29 ےن نامی ےن ومت بایماک رک ترک ا9 اترکت شادربوکب حا اص“ بس ناے لو
 تساند کت مے نات ںی ات یک یم یی یھب کں ویگن ںایتشکوو قار ےک ںوتشک یں لابا راشااک

 یوم وشرب آی ں ولاو ےت ایج ن٥اےس کوس نس ا آی یکے تارادب ور طاخروا ید یھب ت علخ یو یک کوک ںوکوانا ےن نومو ک

 ےنوہ ہنری بکس تل تار ما ا ہد ےک د روآل ویو اچار کد لامر ےن نیب ...: تاو اوو م

 ی اعلا ید مکی رایت یکہلم سار ےک ای ردو کر ارادو ددا ےک کن انب رکا ںیم تفطاع ہر اسےک لئاقم فیر وا ںیم
 نیر ا لایا آں رو رکے رخ ںورابیگوہ تو دا < گیج شر وا تتت ابنا آر

 0 ںی ابعلاولا ےن ںویتشک( یب یک
 مت ابد لاقد گنج یاد ام کیاے ریپ روا دے و نکات اس شادی تر ےن

 راس ےک کشا فرا س اد مک کرا روا درون رس نون اش یورو : ورا اکو رات

 ا ےک یو س اےک تب درگ لن ںی یکم ادا داد یکں ویگراھڑب عرش کب الی فرد ساک یوا مرو

 وتن کرایہ ناج ئپ اک روا ےس کک ام نے م دووم ڈیز ناچ یاو یک وارن العا ےس یا ےگ وہ نک ماد ےک فی تکا یکہ رص

 شئاخ تعیاعر E یر ولو ےنپا ثا الوکب ابساو لام ےپا

 گی گیت رے ناش یا اک سیب صح یئوکے تامر یاو یی اا ںیہ رمو اچ ےہ ےک ںی رواں ورشا مات درا

 ےک سہ رشیک نور مک

 لت حو تا ےس ید اا ےس امن کت سد کن برا را نوت ز رک(... : العا ایا

A SNEنم همتی کہ ےک یا یک ورک کت بغ لادم و کتب ینا یک آس ین ون کی  

 ۔ایگھہ نز یب ماقم گیا ب جزاک کہ رات ےک رک وا ماتم سا نو نل نو لک ےگ سر



 !+اصح مرا ۲ ۳۳۹ نورظنا را

 ۱ نوٹس الادادروا ومرت یک راس نم ر ت اتام ےک لر یر ذی لس قو ماتم

 لک ین اک در یکب ایسا دوا نام اسےک مج سیم رس و د ا رش مانے ک ات ںی کن مور مات یک
 ہر فورم لی ماظننا لا کی کیا اشتر رچ چ یک سرو ضر روا نی ےناھک یکم

 یر شپ ےک ہر اتا کر میلاد ےی راہفوہ پا تاکہ نانوملا ےن فرط سا بج .....: تاما لیلا ےک قوم
 شی کان وب ںی م لبا ونک ود اھ ہر کد وا یس یکن اوکن ا ےس ںولمرو زرپ ےیپارواودرک۔لم ن ناب لو یک

 ہراتم لر ج یئاب ئتم آس یم کشاےک ومرکتساوقرو کا شوک حس شنا 2 یہ ےس زا یب یا

 5 ر وا سیستم یل )6ن احارواک کواس نسحےنپا یھیرب نا مرگ ر ہر اکر وتب ساد
 ت ر آل شرک قلب

 یاب قومی وقت تفر مرک لغو دسرو ی کر قریش یا وس ےن ںویگنز ےس یقافتا ںفد یھٹا :ںت ر رش یکں ویگن

 یددعب ےک ہعاو سئاای ام رفدومام رپ تان یک اوس ا اراک ڑیب ےک ںویتشکمی گروااوہادیپ لاعتخا تخجے

 الط یک ا واری لوبیا اب ایکو دار: اک رپ عوف یر یی رک کک تو ےک تار ےس پو رکے یا ےک اکی یب تکی روا یا نسوز

 سوا ںویاپ یلاب ےئدرکل او یاس مد انار شا ی هیچ سنا ساک

 ےک کرا لا نامفموام یتا یٹوہہہن یک یدادت کن ور اگساوتیس نرو نز کوان روجو ای ےک ڈا ریپ لا ایل عد سیب را کک اھپ ےن لووالامس

 ۔یکت ساوخرد یکن کا روا ںیم دا ورک تعاطارک چینی ےک مہ ارعےن ںویگر از اپ کف آ

 ھتا ےک رے لورا ابر کار بک مایق لیوطعےک کب یر یف! ےک یفوم ےن تیعخ س لاو وفات فکشن

 نا اب اجے کر لاضال ایروان کر وجع ی رز ےک کور رخل تشو ےک تا ٦ رکی ورک یارب روا یک اور کلر رس فان

 رنگ ےک ںوہ فورحم یر یخو تداع تستر زا تداوم تو سی ے ےنوہرادوم یفم یک کف اک چ ۷
 نااار کا ا وام مست ساک نقش گونج آپ ہلباقم ںی كتو کا ےک ورک تقوی وا رر

 هدایت بوم لوس اگر رد ايد ےس تارا 7ق اطمےےک ۱-2 ارد راد تنور

 ےک اوا ماتم ایام لول ابا ےب ےپا قو یا ےن قومی انچ .: لايم کروا رایت کن وم

 لک ا ورک تستی ایل وهم روا یو لات ج ا رار وے کیا ےک سوت *ےن شسابعاوباایکدئاور

 ناب یس فر رک ای پک اپ اد ار ےک دوسر کادخ یک دکار رہ“ کتک اےک نال

 21 و ن س وتمر یا یز ورک م ےن سایھلاوبا ارگ س تار یا نا نم لی مچ

 ۳ انچ کور ےس ےگ اب ےس یہ ونےک اھب فرط یک رد رکا ار ھکی گنے ےناھکورپ وج ےک یزاب ہزین سیل ےس مان سج راول ےن ںوراوس

 توبه چرا کپ نج ک لدنچ ے قے ے کد تھ ےگ کب وڈ اس ابد ایک کرک اک وفروا یوم یہ نوت کب تہب

 ۔اھت ایکو اه کلا 2 تو

 جاھت الاو ےن آ

 f رک نس یت ی ناړیم ےن یاہعلاولا بہ باقر ولط یت ی روج ں ای نم آی کب اف رسک ںویگز
 ادراک ےس تب رفےن وم اور ضاح م تمدن کپ اب پار کلر ۔ مک لوا ڑ تقوا ںوہ ر یقرحب ےک

 ےن ےس شوخ یکن ےس ےک ارم لیک سیب سم لیتر درس ےک ںولرتخروا ںیہ دق رکا د مک شا بیس رب ورک ول



 یاداصم نا رج e نورظوباتراج
jنوا زون اکو وکں وگولرھج ےس ام اھچما کنرری ےن یوم ہک ل ےس ےس رخ یھی ئالطا یکقاو ساوکں وقار سےک سارا  
 نانا یوم روا ےس گام نار رت بک “ےن ںوھنج ےس ایانب یدیقوکں ویگن تب ایس اےس رخ یکے ار وک
 نورمن نا بیو و لای والا کتب لوس سان ها تم جنس

 رب بت رس ساب شک تے تر اب تستر و اپ کس نور
 -اگل ےن ہر ہک اھ الگ وااک وہ

 رر یں

 رت ات لاوبا سیم بروا نون رینج یر ررحتم نایمرو ےک ےک ںویگڑروا ی اپعلاولا رعب ےک روقاو سا ها یا ناو یگ

 1 ںی ف من ی دوم کس 7

 تات اچ شر الام پس روم تب تست کروم اشنا کش یاس اروا رے ب
 ناروا ےس اطع ےللج ےئید مادن ابد نوں وفود نا ےن ناوم تے ںیم ںوڑج کن رومان ےک ںی الرب ہا روا یو رسی ا
 نایرکل قد سیم ےرمز ےک نیئناصم

 مان اکے سود 0 دیش ناک ک یا) ںورال اسی ود ےک کن ر اص ااکک یک پا یکں ویھتاس ےئا ندب ند ےن تیبح ملایر ین
 لوو اید تر لر ضورسررواط قم 22 کک ناوم ے فرط نرل کس بحاج یبرخم یک شرکےد ج ضرارج ںی اھت یل

 تو سج ابا ید نی که کیک یلدا ز آی ید یاس امن چ دن کن کو

 راو شاید لو تراک ول اف اچ گن فا کسر ویک ای درک ھے راشو دارا تاپ یک 7

 شرب ورک کں ویز ںایتشکوس اچ ےن گاھب مکاتب اناج یا را راهم

 لو ےن ہا ہک ت ماہرطیحر فا تاک رد انشا ات تفت کرم یارکر وز :توگ کج
 یتاور باج یک طط حنا یھب وتی وم تشک تین وصیت را تونی صا ےس سنن یھی راج یب رب ارت
 2 رول ورال يى ایکروصام رپ تقافت یک س ارو داور یارک یارو ترت وایم اک یر کند ود ےن یخ

 -شرکلصیف کت صا ین از کرن ناردیمیلھک و آاگوہہنددنا او امج لوط کو وپ یم ےس اردو اج ےک کل کا مرگ

 در پل ناب نب یک تس یب یکم يک اهر هم بم رخ یر ادب ےس تیا مافی کا ےک ت: یک امااا ِ
 نا ماکو وب هد هست سد ےک اکے س فرش مر راک ماگ ےس تاش لاک یت

 یے وہ ساضا اک تاب سا ےن تیدفایمکٹ سچ ھتاس ےک ین تب ےس ہچ روم نیا نابا نب یکے بی لار 1 تسلقت
 بت شروا سمبل کج نادیہ مق ےک نابا م یے اه پ لیکن ابا نب یاس ےک عفو زن کوک اج نب ما نام اس
 ےگ اھب بناج یش یگز تب ہایسردا وہ بین کش اوباما ڈان است

 ہہوا رج ل تک م ردا یک کل سن ۳ا ےن ںوھ یگ کل وز نا پورن رود سا .:لایماکب رلیصف
 2 رم

 ویتزووصک اح نفر تر ا رک ایا وا ی

 کب وار ےک یو هاچ ا لک ر راراے ےس ےک اح ا ےہ 2



 لوا صح مرا دلج 1 ۲۳ نورلظنما را

 ےک فی رح ریکاوری تر یک ا تک حرف یدادما ےس بناج یک فوم سی ا آت
 _ یوم لاس ی ر تمت ںی بام

 یک یا عمان مس یئگل دب ٹم یکن دحب ےک رعی ہے زور ی کرک و 1 ںاصلاوا
 ود کب جاور د آتے ہی رس اف ارگ کر لس برا ایک چ ب صح واک ر نل تڈ کد ےک احا لام اکہ

 ںی گز ے ےک آ وہا بام یک صفا ےس راک نابلس ی ےک نون یر ا اجاق گچ فرم لئاظم فیرح پا
 واز فوم گر اما تست او کیا اوکس ا لاوبا ےس سا یکی رور اف ےہ کیپ سابلودیدنہپاناکت یب روا تسلوج سپہ ٹل
 ٠ ے لاا تادا آں یاو ممکن یاس یک: سام ےگ مک رسالت پورت اک ومالف درک
 ۔ایگوہاس نیا ایم اک ییا توا کیا اوا اروا ےک وہ ی وروابط لو کک ںی ےس یے کاوہ ل اواہیا

 لات اھت او اشنا اہے رک شکر کن ارادرس ےن سلا یر نگ اش تہب یم ان یتانایم یکن فوج... :یگاور ےل ےک گی ین ف قوم
 تو هست تام نام اراک رد شک وارد ونک رک ا روا کے اجا یل ےس باج کک ا ارین
 ےک یادت لنا ت زعیم المس اوم تم لوپ ےس ی اک ات اقا سا فو ترک تاپ وب او تم بام ےرسود ۓاج اھکرایب+ ےس

 بت گرا لر لو رکن وا را رک اے کب ایماک یش لووارا سراج وکتور ہو ےس ںیم ا

 یورو ایدز رخ لا 2 لا د شالسردا ےئ آل اپ ےک ہی ےک نام فرم
 را ست یی عام بدید اسرار ار

 ی رب وم سو اک ناوم فرط صحرا : یال یانو یک راقم
 شن یتروچ وم ںیہ صح کا تیس اپا ن روا عاج نہا نابلس تیبا دوو سس ترکی جل قتال ست بن یک

 رم لر
 ےک رم روا رو ر لج ںی ےک ۶ تی سد کی راپ سرد واتساپ رنک قوم تی

 بیرقکک ںوراول دیک ہان شح رو نکرد امت تم یار فا ںی اکے ےک ےن رکھیفاکن اجو مکے ن ںوزادن ات

 ۰ ۱ ایک رے ےن دب ےک آر کوک ور ظنم شارخ ل دروا کانفوخ سار کشی فو ےس بج رک ضامن با

 ری ہار یک تن کک اہک ےن وم رشت لی

 نیک رب
 در و جرم نر در

 هر یر ےن ںویگز ےگ ےن ر۷ نشوکی کن ڑچرپسارکاپ ںایھرٹسروا ےنرکم دہضمرک چ ےک اولا انہ شاوہ فوتو پکن اک راب
 بیت جاے ام تاوان یر سار گلو اے ہہ بلب خش کارگاه

 را کال یگ ںی اصح تال روا ناپ اگر

 دلت ی دا هنس اب ماواھتاو:ایمگن ابا نج یب ہلباقتم ےک سااھتاپ رٹ سات لاوبا بناج یک وو... :فّج 7 ل یگ

 نایک يک اپ ویگن ارد کاتر اب ےن نال نک: یک کدے و شاف تس اک کک غ ا ںویگز ں وراز

 لار د تا ےک ت دش ایگ باقری اہ نی ناب ایک ےس روز ےک تا ےک کادو اردک

 اید رکو نیو اش یارو ںورورزم یک یاو سرچ دوم تپ گری یا ہحلاوبا رک ی یر یو

 ا



 لوارصت ....مراھچ دل ۲ rer 2 نور

 یخی ارب قدنخ ےل انب فا ےس تہب اول د یه شن کرک نام فرط رسوو تا ضف عناھامشاربد

 ایگالچ کتن اعمش نم نار اکو لار اش ینگ زنش نویی تراش سا بت نا

 کی ییض ناریمروا ےک ھہ رکی کت سکو رخ الب یر یوم یئا ڑل کت دوا یکڑب تہب ے ںویگزرب ماقم سا یکداگ گ 2
ETEتیمغراکرخ آ اھت ایترن یب اھچ ہداھتوج ےت ہن تک رر مد ےک یر نسیم  

 هم سد شناس سا مات لوک ب0 کا اج یتا اف صاف ےک
 اقدام کار آرم

 ۱ کرد
 ے4 ےل د ےئ وہ ےل ےی اےک لصاح یلایماکک تر وچ ےس اروا ےس ورو لمر ی لیے بک کاک 7

 تعا بیک تراس کیس هرس تک ی لات کورس ھٹار ماں ود

 رولت شوخ نیمار 2 کت ساوخرد یک یکن ۱صا ےن ںوڑیکھپ نٹےک ںویگنزرب ہما تان لات سایر گر فرگپ ورک روا یک اک

 )دکل اش یم نی ام ےک سا لاوباوک ادب ےک ےس د نا مقر اصن عملا 6 ش ناایلرک

 (ےاکچ لا یگ وام یب وت تاو

 ےن ھر وہ ن ایرج م اربا نہر الاسرپروص انرواداخااب ےڑب تہب کیا ےک وک شو وا یز مما ر
 نوک تر رد ان یا رفزارف مے م راف تعحلض ےن ینوماوہ راگاتاوخ اک ن مارا کل وب تع المار کوم رام سج اپ رد هک قوم

 ینا سا ےس ام لکپ رگبار اه ی لام اپ شف کس رخ یکے سرکه یخ

 بدی لوس یاروا تی لمس 9 2 بارم کنج تقوا یر

 پچ پچ لو نایشم ری لوس یا و اب لوس نو راس سر ورا

 _ ےک آے را لک ا ناں اپ ےک ورا سوال تر ار اس ترک

 می وقر با اپ کس هرهاگلاق» لک فا ےس لایخ ےک خیس. مار آلو رگ نوک ارم :یرایت شم

 لا ےس ا ےک کیر تاس ےک کیا رایکد وس ام پ تیس کیا شک وزن امکےک رکن و اایکب جرم ورک ےس ےرداراےک ےل لش

 هست تست سفت ےک نارداایکن یش ر پوک یا کیک وہم ےس اد ےس اج ب ناسک یر یدو ےس او ےن انب ف 10

 تاب راس اتا ات علت ےس پورا ۳ نجف کن و رزرو روپ ش ےس روف یک

 اس مس رج ےت ار ےک ںوفاگش ین روا از اھڑب ہن ےک 7ی ھم دف کیا لی بق اھت ےک نار یقب ےک تاجا یر مدعب ےک تسلی کں ویگزہک
 اے مک کب س تقو سالک من ادوار وہ اک لمت ےن نام بج شا :رکہدارااک وہ او ںی

 مت یاب - کز ہلاک ب اقای اهر گرام

 TIE یا تن راے
 فا اکڑ ےگ آ یکے ماقظم سارا کام وج ےک ایم اکران هیت حس هم روزی ےس اوان اے ر یاش
 ها فیر وا ایک امت کما رات اج اک اھپ اوہ اج اھکت سر تساقوج ےن لباقتم فیر ر ھت یی سیم

 ا طلای 71 ..تت اف ےک



 لوارصح۔...مرامچ دل mr نوری ات
 یاب رفرداص معاکپ یت ور یر رقم لا

 5 افسر دانیم هک ملکی کک ورح ا ٠یوم کیلو
 نا آوا کا یورک کرا اپام لیتا ککے جیو ےل ےس یوسی یا تو یا

 سگ مس رم فورا سرا ید گور آل فو دسر کیو ر عاود ودحا دد نمک

 رودرود یم شالع یکءایشا یکنیپ سام ککے ترش یک اپ و کرک ت عام کیا یکں ویگروا یھب دادعت کل ونزکوانپ رض سا
 یے راے ن کل نکا یخ رج کا ید کپ وا درکن نوک ویمد ی ےک اہ روا ےن اھ کوکو نا ےن ناوم یک لیک تں وقام
 ایگ وکم ام اکاکں وراز روا ےگ شنا سس و اب سر تن اتارا ی اتے وک

 - ایدرکم نر گرام اک اکہ رپ ےن ےن کس سارا نم ته کک ل اع ےہ یا بج یا ےک یا روا تی... یف کا گرو
 ای ایا راس روم ناک ویگن نور یا رک یک غامد ےک لویگز حسی نفر وا کچ ہنزاور
 ی تب وگيمالسار کس ۶ےس ےناج ےرام ےک تست شاکی یک ں گز یاد یھ اتیا یکی ام اک یک اعم یک ناوم اج ار
 بض ارنج کیا حر یکے س ڈش کاپی یا یت اتپ اترکت شکل جای ردرک ذی ی ڈو سی ج نا یوم بییصت ترحار
 با اتا درکف اصوت نہا نارکا تو ی روا تر کیش ڑاھچ ٹی ے ی یاسا ییا ارگ کک وااو اوت یک
 قاب يع قش کالا کیا هایی حس قشر امان کنم کارت بیتی نت اپ ےک لاتا ابا ےس اقا
 یک هر با ٹی ےس یارک یل ےن مالف ےک یو نیوہ ےتامےنض ےک ےرسود کیا ںایمشکں وفود تقو سنے ےن ڑاےلاو

 نشے E EE E اے ںوھتاسارگس یئای رد ےک پڑتال ایگوہراپ رب

 کتیا تحت داد او الا زیاد

 باجساو لاک کر قر کوکب رقت ود زعاےک دوببب ےن سنا یک لوک مضرب کس اچ سراب کدو. پا کی یے ک یب ۱
 ے لئی اورعکرپ ریما یکے ن انفدوکت ا اکم تنٹںےک بروی سیم ناوکں وضت ےن یخ اکر اکا ےس ےنیہد ےن ںوکول نلا بجایکب لط
 یتا ے دورو ےس ارقام تامارا ےس دیک ےس ب ےس ب ےس ناو ےک ل اپ ےک قفوسرکف بکا ایپ یھب سیب ماوکروا صئاوخ
 ۔-ایدارگن العا کے د ن اماں ویا

fہراثع اس ر ےہ لاا 07 ہ7 او٢ فلات ت اقوا رکا کوج قصور راس  
 رو ما روم ےس شر کت شات یک افا لوله رک مم اک یت رک یک روا إش تاید م افص کت زر

 دیار شا است فای اکے اہک ےس د یک ں دژ تینا عمو تستر رگ اریکسون رگ رگدراکس نا
 نو 2 گلاب اد توپ تو 2 سو

 رو پر 4 رابرت تو دارا ارگ نمک تیس ےس ی جوی وارا کت ں وگول نا ےس فوخےک

 یا ات اج وہ کیک ش ںیم ےن مرند اپ رشوت اس ےک ںرودزم کو وخ ٹکا اگ رک شو کرک تاج ںیم ےن رکوداشکوگ سادروا

 - انا ںیم گنج نادیم فلم یشمشرک سم

 رقابتی کو ان رس باب یک یارب ےک تن انا زور ناشر وا لاک ور کر 7. :گب ین است لی

 اھت س طخ تہہ گج ناوک ایکو مس کس یر نا یاسر داماد نان ےن وخ تازہ ناوم ا 15 لوگو مر
 نشت قو ےس روش رو ےب کن ماش ےس ای ئاڑلپ ارب کنزورراپ ۔اھنراش یو اکں ویخز ئے رام ید ؟ںوراز ےک فرط ں ولوو



 لاج ۔.۔مامچدلج rer نورنغ ىاٌتراج

 اھت اوم ڈاک رص اھ کت فو یا سه لود با لات یر راپ تسب ےس کر تروا ۱وج د لصف یر ٢۲کم کا

 تاح یک ون نا ےن نات اچ ی پ قع اعراف گیگ
 شے ویک یو جی زن ارت ےک ںورو درم نتو ییا یی روم لا کن اسکے ںویگنز آب جروب ا

 _الاڈ وت شا کیر ود ےن فی اشا پل یوم ت یا یم اکر کت ماز

 ل تاو وای 7 رش باب رود دیو کر آور لا... :سرت ویا
 تب سنا ها اروم اہ کاب ےک آے ناھ رک ےس تافوروا اس تی لب لک نام ےک ناعم نبا

 دور افلون اے یانگ دات ےناج رم یک شش شک یہ یکے کور ےن ںویگند ۓ الاھا سک اپ ےک یف بماکس ادعب ےک گنی کب
 تپ ید یزوھترکا اھت رکے ق روا یز راز راک ایچ

 نانو یاب یاد چاپ سا کی لھ لالا یوا کہ ج ےس اقا نارد اا :ینڑ ےس ۳ > ناوم زل

 یں ر دے ا اایگوہ فورم الع ےک | رک [لباو لیتو هر اروا یدرکرن یئا ڑلتقو یا ےن سااقڈرک ات کیا دیک

 یک تر وا فین ی کن فو ےس ارتاح ےس ےس وہ یک ایہ راے ریت نداری رک نیر ی یت

 کج ےل ےک نددنچ یکتا کسر لا قمر ےۓئار یکی یلاو فرط یکدادخب نیا یک عسل کذب تی
 مامد مگ ے یوم لدن مس مک لس ات کس بر ارگ الع کتان اید ڑوچک انلج نام ےس ںوگولےکر کف وقوم

 بسا شا اش رچ روا شیخ لو ےک وب رو ذوب بر شے سارک عروب ےک اہک ل

 رو شنا لب رد گور میت ختم یاس لی. : دعا کس یاب تک

 سرای ید مش رش حر ط یکب ایس سی وف یئالس ایام رفر ام کس شاکی یا یوم ییدرکن یھت سی وف
 ر یی ناپ رش یال اروا تماس نرو السا ایر مارک دا ار بر بت

 اتاپ ری ا ر

I:تک ۹ نے قلم یز مک تدر اکہ کک  

 لوح فرا جی رک

 شش تے تر

 دیش ِ 1" مقیم 2772ص0 رر یک ۱

 تک رگ اتار تان بام نت ہہ ہجر ولایکو اش

 وج ییا 0000 و سس ین جرم کش مارک



 لوح... rra نورلغن بارا

 رج مے ےس لکھ فوق

 ےک تیا نام نب تقو ےک ءاشم فار یا راترگےرعو ےک ےند تاماھناروا پیف توکں وی کشتی ادہوکں وررنامایوس سے مامشا
 لیاری مارتا عااد نکا کت یاتف عاق نوه کت ساری ارکوہرضاع ےن( یر

 ایوب حس لایخ کس هست کل وی آور ایر یال یک ےہ ند ےگ: :ررنساکک آل غ هرات
 ے لو اوا کا ںی ۳ ات ن ارج لا لر بیر تی مک سا انا داد

 سر شئر وا 1ے ںییگزاھڑپ ےس فرط کج اج یک ییغر اھت ال عی رثااک کت آپ سج ںی لو یر

 یک یر تیس درگ ورا رگ ای رایی کا فن ند ےن ںوطافنایگ ے تیبغرعقاو: ترکی رابق سس یزبت تان یماک
 گ آل یم بس ےھت تا ناکہ نج ن ےس راے لج د ےس یم السارکاسع ایک شاتر ویکی درد کارت اچ تارام ور
 روات تسق مو ی پس ل یکن اباسروا بابسا یھت تنا ن لاو سام لوک ےسر لب تاناکم ناشیلاع ےڈڑب ےڑب یکداگن
 ےس بضغ ےک نارکپ ورک یا ےک لڑا وا یارک رک کے ہیمالسار کار ای قاب ےس لذ اع یاو رواایدرک
 ذس نامی 7توا اضع ارور ساایگ و کان رک ل ج لک ی یت را تام کش لودر ارکان کس لو ۳3
 اید د اک یک اوواییم السمار ام

 س ی لامپ بیس یار ہن ےک تییضوا کا ید کے خوپ لپ ادرک ر ھی ری ناوم ی ےہ ند ےک ا۰: لتا ب
 ںوراچ ےک ہرا تاس ےک ںوج وف یڈوھتای راک امام شم باب قشم اجاق یکم ان نان
 تیر اب تکاب نی برف سیب ھھتاسےک ںویتشکی م یبا مہک یل میمن بر
 یک ویتشکہ نیک اک وہہنرداقرب کارنامہ دادااکےنانہ یت ےک ںویتشکی پا ےنریھنیدرکح ورش یکداب ریت سل سلوک کس
 ات ارد با در تک

 شاگرد بی لایتشکی السا انچ یاهو ولو لپ رک احاکت الا فس لو. :تدامش یک ھا "ربا
 ںںیت لایک بمارای یدک لاین ١ڑ ین ٹپ دوک شاید ال رڈےک ےناجوہ رر کوا یس ۸ والا شکر رج

 را امنای ی الرا ےن( ال اسی روصان ےک ںویگگز) ا اج نیا نامل یر یو ا ة0 0 2 آں او مال

 نا ے یقافتاء ۳ر واایگک مپ امت ست تو یر 1ےک کج رناھتانب د تب ثلا وغم وت ا اناج فرط س وویل م اکے س ام

 ینہ ماش ےت کت ڑلیاپ تمام ےن اےس لک یب ےک ےس ےس لی رای کد شل آپ ںاہچار کرلو ےس لو
 ۔ای آں او سی اکرکنشایپ لا یب شاید مکی ھی ارگان ںوقیل م ںونود یھت

 ہو مرکی کرارا اگ شی یروبج ہر مئاقہلملس اک یرایب کک ناعشوام یقوم تار یس. توا یراهپ رفیع
 ہدالعےک شااھتایگب وڈرھجنار مار کی وس ون رگ سر ولو ےل ایگ بسم جوک یر ایگایک

 ےک ومرت فرود 1 وتش دون رب اب ساب کس ہرھچپرپ ںورانکل وو ےک اس

 وک یا ےک مم فض اره خاک لوس قام ما اک ن ڈار روا یک
 کیا کیا یک وطافنروا شب رو ووزع تا ےک ںومں ونود نئایک راشااکن ھم ڑب ےس بناج یر خشیوکے رسودروا بناج قرش کب يص ی رمن

 ییوسد ےک ارے ت ڑ ل کن امامس اکے ڑ ڈادنہ ں ومو روا ےن الصواب قرن ور رو سرا نو لای تام

 لقب اس رض ھنکیھرکرجپس ج ںیہ چپ لک اکے ناگل گن دقن نور ,ھجاھت نا



 لوارصح....مراهچ رلج ۳۳۹ نورظی گور ات

 فساد ۷ ی و و ا ا او
 _گ وہ یگ درازی روا ن رغد مر فرخ انچ یگ دم گنی ن یک

 ےن ںورودزھ یئوہہ بییحن ا وکییم السارک عر پیر را لا سروش زد گن اشتر :ی اماکی نو یاش
 ےس سود کیاوکے پے چپ ےک ایکس کت ےن یھب ںیم ورک ورش نک اخ ںای ر ایپ یک فن شور ےن ںوطافن ا داہپ شرک اک وس

 تاک ت ورور یک وتش ایک رکوداشکروا فاصدناب داری داد ک ارد 0 رگ ررکل اڈ ےن روا نو یادی درک کت

 نئی اس ےنپا کن لا ےن ناوم وت یک ساوخرد یکن یا ےن ںوکولوھچ رب ضرر نا پدر اب کیانی یھگےنوہ ےس یاس آب روا
 - ید دم ںیم تفاعو

 تا ی یک عر ےک ےناج لب تاناکم ےک ںویتاس ےپاروا پس تی. : تلاع رپ یکں ویز

 د ہور لن ورت زوج ںیمربش یئکوہدنب شق E را ؟ےک یبروبجیروا فض ےن آر نا فرط ا گداز دوارشیپ تراجت 5و

 ںواسناذآے وہ فای بج دعب ےک لئی اھکوکل وخدگروا ںووھگ نویز تی کج ای تب وکیوم مت
 وکب اج یلرفمیکا جا فو ساس رک لم کای رش ای اک ضر ورک غور شان اھکاکں وفاسنا ےن
 ی راول د ی ڑوچ یڑوچ ی هوا یگ واروا سل ےڑپ ےڑپاھتاوہانب ملن طوبتم تی امی اوق اکر اک یلادعہ ںیم تصس سنا وتر لوخششم ںیم ےۓڑن

 ےک ا سی یاسا ےک ےس ت کی کیتا ت الآ یف ںی یی یت بلک ےس لوف کت شات فرط اپ

 رکل اڈدنمکب حج ورد ايم کی رپ نم 6 اید - نا له سم کی راک نم کری

 بیان ناکمادچپ یدکی ال نواب قا نور ےن وطن نکا اب رکشلاکں ویز کت ارگ ارگ( ت1 'ںوڑنچچ ےک تی

 ۔یدانلک 1م تاناکمےک وتو برو ال ٹاپ ھی وج رکوہ لئاد ےن عوف ئالسا۔ایکوہوایسد کا خر کل چ ںیہ

 تاب انا دے د نسلاوکن اےس ینوخ تی اہن ےن یوم نس وہ راگتاوخ ےک نا ۳٩ نی اصلا شا کتی. :رازاب ا

 ےڈڑب ےڑب لات رازاپ یا قاب آےس مان ےک راہب بیرت ےک یک ب ےل جا دات دہ کر ازاب ساب تب« کیا ےن نی نا ےبد ےل د

 اوہ اجرک را لن ال عن با دیبا سا ےن نو قم تب تساوی رت ےس رراکوہ اسروارج ا

 رپ یو ماش مرزی زره گنج نداراس یداگل گ آے ںیہ کشلےس یقودوایکہلباقم ےس یر لیگ ۲
 ںیہ ر یک ں تریخ یک س رتبه سریعا کس قو یا ےک ےلچ ترش لا کاپ خوم اکو ہا رواراھتایگ ۲ ںکباو ہک

 +7 ا ےھت ےۓاومید نب ے دھمدروا نب سود رخ ےس لی ےک تا باہ رخ یر اجاره مر

 تب اچ 107 آب اج رشت با رم
 ۔ایدرکو اسد کاخ کالج کتے تیل رن کر مشوکو انب رش یکو رات ےن یوم رخ اپ ےگ ے رام ےک ںوہدرمگں وفد ید آں ود روا یئوہ یئا ٹیوب

 تسبورنراکت ظافتل یم ہعلفےس ےن وھچک کی اوج یت ایسی ورو آک نج یئارمگیئان ےک تیبض ںیم تمس سا. 2 لیل لا رخ

 لا ےومرو املس ںی ۳۳, “اد گولی تقو سا اتج رک فورصمر کشا قوم تقو سج کپ عقوم ےن نی ذهاب ےہ ےک

 مگ ی ما لی تساوی 1 یف ساھت اڑان اھٹا ناصقن تخیکن رم

 و ا رر ئاچ یارو یکے ےک ےۓناچب ےس ہل ےک یومروا تظافط یکہلف ےن ےیفاپ

 تیم رقم ورا لگد کوب ےک لق یگ را پور یک یا گاه کرکره لوس
 نان تیبا شوگر تاک ایم اک رای



 لواصح ماچ دلج N نورظنم تاج

 تبوک وتسار ےس لایش ےک ترورض یکج تقو لار مرز( وایی کا ر ملک کی یضے ناوم قو. ظفر ے رقم
 رک سم رک اد الج اھت بیخی ا کی لیپ بسا رک

 یورک ق رغ ی یا کپ نامے ںویگز یم کاخ کت نام نود ۳ 1ے نیفرطاوہ کر ما ڑب تہب تشو ےتالجرک
 روا روا س دباو جات مچ فرط کے ےناہ ےک بیا نی وہراوسدوخرگےیکداوہ ادب گنج ناونعےن نامت ناما الجب پل:

 سیب کا تسیپ هه ھب ےتڑلےس بناج رغم کب کر ناوم ا مکے کلمے بناج یٹرفیوا یترشم
 رے رم نارود سا اگ ب عج ےج یپرخم یم ےن ںی رب قوم ےک گنج زیزوفروا تخ کیا نرم فا یک اج ناروا
 هو سو یک اب شف ی یدک یک با اےک یل ہکاہب نوخاکں ورازب یھب ون سادوایک حباب یقرش اسود اک
 تیحں ویتاس ےنپا تیضاھت یاد دلج نا یقروا یم یتوہ تمرم یکں وتش ںاہچ ناک ہوروا ںی وہ یڑھکں ایتشکی کت یب ںاہج لئاس
 رگ صاح نا ےن لورا فکس تی شراب ما یمن اکی لایماکی تپ اے ناوم دایک اپ باب فرش رش تم لاا
 افت تینا اک یخ لو فا هک لا لس اب گرو

 الا اچ اس سارا فسا انس ناو ارعا ےک سا لل :یرتل ان یک رسد
 کفن نور تال آےک ےنڑ تی یئگ ید ییرادرخ یگ یک ا وکامدوسےڑپ ےڑب یئکی کب ترم عوف کیا یکل رود اب روش روشن د دب

 ناف با رفع شب 2 7ے اہم ےس آں و ں ولوو وتا ےک حرف لا تاج یگڑب تہک یک ورودرمروا ںورکمراکں ای رپ
 ےھت ےرزل یر وا تییخبہلباقم ےک اھ الخ ہدرگواز 1اک وی )دا ںیم باہ قرشا اچ راس لار بام کس شا

 ےک گن آں یم تاب کت اج کداگل گ کج پدر رج تسخیر سارا آی عو کوہ یا اکے رھپ نت
 یاب ول مر پت یحسںویتاس ےپا عمئاج ناروا ے رو مگ شی فرط لود گز بج ےگ ےنرکں جت اپ ےس ناس آل ش ۰

 با تانک اس ںوہناےت ےہ درک یت ا تشو ج ناارود ےک لج ےک لب ےک ب ےس لکی وب ںونوو یب رک ایگر مرکب وڈ پو رگ

 ۔ےھج رپ ےرانکے رہن یال کک ٦ں ںورازاپ روا

 ۹ٛرجب سل کس مم لو ںیم س سج ایل فالو رگ ییھ70 کباب لودر و دعب ےک سا. :ناماوک الا

 ےس رہ ی ےب هد اچ ا ان باب ید ضد بیصت رنج ول مت کروم رس قوا نت

 رب کس لا و شر خوک ضل کلم ناما تیبا اید دما اک تیل ٹولوکں برنا. سام
 -ی ید ند ناما یی گیل اےک رکف قے رد یڑوھتوہ رات اوخاک سات الامدپروم ان تہباکں وگذی )یا رمش یون: نابلس

 ورو اجر لیتا ے لک ےک ساوکں ویگن آی ںیہ قاو بیج تقو ےن ےن ےک (کوم + ام... :یناماوکل روا نا

 نسنروااب لا تس ماتتا تماس آوای ہر ضاحرک آس یم تمدخ یکن مر کار ٹچ چپ انپا ےس نئا ےس حر ین امیلسےگ ےن ڑلرکوہ
 ےک سئاروا تیعضایت مر راس اد کلم یھب ڈاکو انارو د ییا 1ک ں وین )ماس نب لینی ج دعب ےک سااب ؟ شیپ ےس کوس
 ناصتنودای زوکت یخ ےس ےناج آل اہو ےک مل اس نب شان ایک اکہ دا نو ہہمدص ترس ےنرکل سصاع نا ےک نوکر ناوک سوت را
 وقار ایہ نام ول وای تارا نون ےک ناوم کا کا اہے ا

 یارک او روا یگروش باب را تموکع نی ار رن زت اک اکا م اعراب دو ےن لو“ نو کیا نارود ےک ںویئا لی ٹا ستر ےک نش

 ےک نحو جج ےن ناوم ےک وہ ںیہ کانپ رک آں تفطاع راس ےک یوم کوہ دمے تقلاخ یل فوج ےہ ضاح بتا مع ب ص یگ الا پ
 ںوششوکی راھجوکمتےن اقشا ے سات رک تبیحصم سنن کل مت ںورداہب زی زرکےر یمرکاہکر کوہ بط اف ےس ںورڑن امن یذگہانپ دعب

 ےک مت روا ںوتسارےک سکول مقدر کل نشو 37نبشےنرکد قت باج ل )رم کد دات کج برگ لا اگر تاج ارز

 زور لا



 لاس دیس FPA نورلغ بارا

 شپ ےک احا ےک ن ےگ کول قبا یک طاف یکی ووتش اھت لا شوو ایک یتا ےس اہ وج ےن ںی وہ ہاگگ آی پتہ ےس تالاح

 ۔اکں ود انا اوخر ضامن یک وکول رقت سےک ےئوہ تنم نو مارا و کا کشت

 نوخانپا ےل ےک ہیسابخ تاود کول ! ٹی ملا اک ریو ناب ز کیک راز زکات... تار یی ویزا
 تصوکحن انمشر روا یکراش علاج یرامہ ہک ت ۓاجایامرف نیٹ فرط کت سس و “ںیہ رایت ئل ےک ےناہب
 ےہ مارف ی ںوٹاھگےراسےک ہلجد تو یا بکر وظتمےن قوم ےل سا یل وقت تاب ںیم رفططالم پ1 تیفیکی کے نکہ اتم ےس

Eام تالار نا نصب سر  

 ل تضر کی درک یارب ہیروایکہراشااک ےنرکہلمج تار ےکای رد ےس بناج یترشم یکدراقوکس او اهن سا سر

 ب ای فرط یکی اہ رش وج تو ڑییلکں وتش کمیس ڈر وار مے سو نا ا ےک اکے یک ور ےئالعار ر

 لر کس زوم وف کیا رانکت س راک اه تسلط هام نسب لپ نکا ک

 انچ لاب داشتی اتے وک نار کت معا م ےس ےڑوہ یتاش یگز تن ہایسرکگا رگ ا دام ی

 عورشاناسرب دنہیماکر یت ےن یاب ےس ےدارا ےک لعن وکی جر وخ یت را و یو99, تیز کی وب می تاور

 8 ما یز روا اھتاب رح ڑٹب ےس یکریت تیاہن سات اوئااید ورکل مت ناوم ےس فرط رمد ےک ےس کر یر تبع زدن یتاشننچایک

 ایک رک گل ون سر رگ زیرا ياد رکاب کیر دا کیت ؟ںویگرخ بهت ر کت ھا مے

 دنا تم مت فرطلور ہدروااراکللوکں ویجقاس نہا ےن تیوخ ایک لپ ناک م ےک تیغ ےن ناوم دم رکے تیغ

 رس رگل اوت فیر 2 یا چا لش گروی ےل ےک ےناھب ےس فرضاکس فلاخ رس ےگ کا ایت مکلف تل

 ںیم کے اجرک اھب تیدخ رک روا شروق ال سویا تو شرت یاب« بیس« شف تر 3

 ماش ن ارود ساایگای لٹ ول یکن اکماککی کا لگد ترول و تیبا و
 شید امت ست وا ےک بام مچ کوہ عت یک آج الوکں ویگز ےس وہ فورصم یم ےند 02

 ای [لباه فتا ےک لام اک تیس کا قوم ےیص

 سور را کب لطتزاجا کر ضاح ںی سج + آط خام الخ ےک نولوطع نی ءولوادعب ےک ہعقاو سا ....... آ یکن ولوط ناولو ۱

 تینا مک ےک یا نب رس سس یوم وہاب فو مر تا مس کش الا مین یا: ولا او یدک ے آے ووا

 اد کک ی رایت یکک نج ےس ںویگنروا ےہ رف تس رم روا

 فرطں دن هک دست گایا اوتو ولی ںی ےن از ےک شت بیل ان تییظ گچ... ہل ںویگزاکرولول

 یناج یکن کت ا ئے یقانا یگ روا یہ نب فرم یک وتنشر وا ی ی ید کاپ یاس

 ےک نا تیر وار رک نشو یکے نوا فوت کیا گم ہ ےنڑ ود نب سا یلایم اکو دت 1یک وم یتراوشد ییناو کس اف

 ہنازورگنتفب کب اروا یک رده تین انچای رکن یو ولپ مہ سما ےن ناومرسب عن ک واوا اھ ےل کام اف

 ےگ ےہ دال نرخ کان ی د آں وراز مع ےئوہ سپ ےس راتگ ج تان اک ںو روا یر و قرل

 برد ات انچ ںیہ اقاوم کر ناوم یکی نیتی بنز برم :ےلم کا پحلاوہا

 قدمو ںیگوادنچ ےک قئگے اوس ےس شیم نیا اید کل رس تم ا ےن سال او اھ رش پو رگ یا اک ںدیگنزرہ تعخافت کس چے

 بت رن عقاب هل ےک ہلباقمدوخرک 7یم 5

 شی تارا نو ۳ مو رو

¥ 



 لوارصح ماچ رلج rrq نورظن مات

 ےگ اےک کو عن وک یا ےس سم نا ےن ماس نم لیٹ مم ےس د ےک م اس نب لیش وف یک ونی اتیا دب فرط کاک ےک
 مو لاو بس اور کرک یاب کو وکے نج نل اکے ا یش بجا ونسزاو آی کان کک منتقد کل تیپ ہی رکا سیم

 دایی ورا

 مرا راک می یی ردروا 23 ےدڑلےس یر رب ہلباقم ےک سایتلاوبا وو یت ریت لکا یک اکو ےب ر

 في کس لی اپ گنج ناریرم تب د ی تار اسب ید تک کے نج ےن اکر کچ ےک ںویگنز ےن ملاس نب لشکج ایان
 مری وے او ےگ مرکب وڈ کلا پب روا ئے رام دارفا ںورار الگ اپ داران ویزای مردی حس ها
 رر یصں ھوا ںوچب ےنپا ناپا نیا روا لفیئوہ بیعت یئا روک ںویریقرواایلرک فری رہش ےن ناوم تاچ باک ذوب ویو
 اھت ھر انب تاک افت نسل ای احب فرط اف تي لود اسرار عمان سا ےن ےنپا تیحفا گا لرک

 روک رت ےس کز ت تاب تیجخرکنای کہ انم اس ےس تیخ ےرانکے کر ہضایک تار ےک 3 ءدلورواکب قاعت تار کسایرو نم

 ہل تیع ےک کر دکر ہن تیب“ ںیہ بسا ےس ھی ناردااید لاڈ ںیم ےناہد ےک ہنر کان وکں وڑوھکر اچود ےک ںویھتاس ےنپا ےن ءداولای گرم

 ی ںاوج یک چ الا یه کر وھشوکن اءاسرجن ےس یکز یت یئاچنا تیعخایکب قت تر ےن مدلول گاھ رھی کوت داچ ود تیک

 ی وا ناو وب رک یارو ءولول ےن ناوم ایگ آیا تنیس ویا نیا مولول ئل ساون مولعم ہتسارروا اھ کوہ تو اک اش کوچ
 07 یاس لیف سا شیدادا یک ولولہ کی کٹ ر عم ےن ںوگوا نا کت معاطو تحچ۲ھاپ ےن رکہزدادبا یہ واواوکں وییقاس ےن اروا ےک تمت

 -ٰیلاعت لاء اشنا اچ ےن دہن یی اف یی اددنت ؟ۓاجایکف اتمروصقارامہ جرم سا ۔ےاہ ر آں یادو

 ید بیت کب قت ات ےک تیخےک رک واں ورڈ تاک سا ےن ناوم دے رود ےک ھاو لا... :یراپت کب تے نیب

 ریال امن نت لس اقا تارا یی رک رد ےس اب نوخانپا ےل ےک ہیسابع تلود کلم لیک تر کوہ ناب ز کیا ےن بس

 ماتم شام فیل رک" اچ یر لایت حب ےک ےناجرکر وپعای رد ےک لوگول ہہ کے ری بسا ےک ںیم آی یئاوودنز ےک رامفرگ
 دیس ان گیتس رب سرت اچ یلدا یر روا یرعتس ساکن وی ےن یوم یسک دارااکےن ؟فرط ا کر ولا کے

 ۰ _ایگوہ فورص رایت یکسر وا یگشار یک فوم رها کس لاک یاو سیم ںوھیت ےن پا

 ںیہ ےک ےک رکر ورو ید ےس کر لس دارا لاک چندی. گاور بایت

 کک عوف ئالساہنیماک تی یئوہ ورش یا یکن اسمھکروا ین اج سےک تیخےک رکے تاہم ےس کز ھت تین ھت ی الما یداٹہک

 لئاسا ےک تاب ا ےن یوم ای درک اور ےس ہرسیم نپاوکج وفتسودنچ ئل ےک ےک و زروال یسک ا ےس تیب اگ ایہ رکا کت سکے رسم

 وتو لپ سیلک کتکیل ار گنی کنار کیک کس اور کشا لف ےن تیخایدرکر اب یو ےک تیک
 يک را سفر ل در روا و یک اب یک ید اس کا

 نئاروا ےئ ا اب اکت ییا یھب لسی ناےس رے ڑا ںرازراکن ارم یبدآدنچ ےک یکتا ےک تی... اف کس ا
 نرود دیبا کس اس. مکس ایما ےن پورمک یا ےک ہیمالسا رک مے گام گنج نامدار سوم نامی اج

 ۔ ورکر ت س ی ںیار و سی کانادا القا ان اڈہ تہب ےک ںویگنز )وک یار مر

 هد ز سس دعردا وج ب تیام مت ایک مر السا حس بی کت یخی علوی قاپرعب ےک سا... لاک نبض
 هراس ےک کر تره سیگار پاي کلر ناز هيچ م ل ساوکیمالسارک مات ک الخ
 ریما حس هک تیوفکب ج تلو ےک یک او ایگ ل چ اتعب کر ۲ےک بیر روا کب ق اتا یخ ناوم ے وم ےک ا اس



 لواصح مراچ رج ۱ ۵۰ نورظنا را

 ایکو ارگشہ رجب تقو یا ےن نفوساھت ساکت یعض سیم حت اپ ےک صایمگمل ہن الفاکک یا یکے سٹ لدیتاس ےک ءولول تار آالچ ہتہ آہ آر کوہ
 ليگ آلی ساکن ھتاسےک یلاماکروا

 اس لود ناو کخ وف تتسد فی رب ےن ناوم ےگ گاھ فرططےک رانی د یل وا الی... زار گی ھلپروا ۓ الا
 ا یز ومو ںی و ھت اپ سیل یی الئاروا یکے یگ وہ رافرگت یمسںویگز راج اپ ی کروا ےس لکا چ انچا ی درک ن ی کافر وک
 ر اپت یت لیک کیتا پب “اپ ےک سان ٹولے اد ندا يا اج نیم لگجروا ںی اپ اگر وپ ےس داش 0
 یک بم ےل سایہ نئ واچ 02 ےیتبجرک ائی یئوہ فی تے ںایکں ور فاسرواشپ
 ےک نا بابساو لاماوہ ان چپ حب ےک رک ل ص سا ےن نومرو ۔ گرید ناما ےس ید خار ف ت ابن ےن یوم درک تتساوخرد یک آلت تصدخ
 کچ ر لمم ترف کوم ےس یک تی کاپ یک نور

 ناک ں وف رنچ رواایکش اور نام رفیق اکے ند ناروا یاد یک یگ سیم یالسادالب ےکر گر س رم 6

 ی ارباب سرو کتیا نک تموت کچو روکا ہرا ر متم ہیقفوم ےس لایخ ےک ماظن روا ےنرکم نا نماد
 ای اقا یر شے دارو اتم رخ ید س ارغب لاو اد لی دارقا اے لاتا دام فصن سال اوزاریغانچ ای درکش اور اج
 یا ست لو وي و رفع اچ یب ودوچ ےک ت و یخ روا یھت واہ ج۵9 نامضمر ےن ادرک لوگ

 ۱ نی مو روک تنا ا نب یوم ےس فرط یبا ادا اب نوک جواب نیو اتو ی... :نرارنکن .قاعسا
 سد بود کب وموال پرکن 0 ار کوہ ہوم رک لاو اریپ یر تک 0یارنکن قاحساایک
 نادر لرد 1 تب سو بمب لوکس کولر اب تاب را واصنزءارک وب اپساو لا
 راپ تا ےب :رارنکن یادوروا یک 2 رواد ب یک ی آنت وکی وسو یکی یک اتوا نیا لیپ توک یک لسونو

 اتم سس قم فراز نت عن اي کرانه لا گود ساق نت بمان تارا ین لو ت بتا یکم
 ان لی نرو بیا جراح رکا اس ےس ویت سے داد نب یک ڑڑوج ےن عادنکن اذن الا 74

 اراب س نیم رم ب تا گامی باج کاش

 ید رو کر )ناشی ایم آرا نم. لات بقا سا جادنکن یا کن ...:رھگ نئ یشامسا
 ےک دم آم انچ کت ساوخرد یکدادم انے وہ تسرد ساجد شی: ےک ا بج حب ےک ند را ددروایار ہمت مار تاو تزعاب آل یب ےس تپ 71

 یز روگ سک ۲ل سم مان ےک جادنکن اکا ےس تقالخراب رد ئاارود سا ایگ رایتردا دام اپ تنم کن درا ەرارز نب یو مز ھلاوہاروارنروگ
 نوشتن ہور نم قاحس اسکی تساوخرد یب روا ےگ ر رانی دو ال گیا ارز یوم نا خراکل سوم ےن عرادنکن یا یگ
 رولت ساونرو لار ےن عانکن ہانگ لب ےنرکگ نج ےس لا بسر بع ایک رونوکل ا ےنجادنکن ارگ رج اپ
 ن یہاں ناکا رج سایبان شورت چرا تا کیتی شب ایر
 اس عاری ارگ کام تست ی تم ی کار بلخآ برف وریفو نورمن نامها
 یک و لات وری کارکن بال آ۔ایگالچ گم آے نیک روا نی ترک ق تروا کدے د ترست وراپوو

 ا نارود ےک گنج ےس ںوج وک یلغ سش ھ را م اتمی لا کان روا. :ںایئاڑ لیک راوخں ۲یم لم

 رکے اجے تراک ۵۸سج ا...

 ج ےس اا ےک ےک زاوا, پ۳۸ دلم رد چک نادر اا ےس ۰۰۰0



 لوارص۔ مرا رلج ۲۵ نودظن ات

 نایح نب بانا ےن ںوکول علا بل ایر روت شارپ نی گر واسم لو روت نا گر جوکرا تب می ویقق
 نت بلک ته یکی زاب هل لو تاج اپ کس دنا دن شب لایق رکت سی پت کس قروه موج
 ممے نکلا یب با کاو ب اوج ےن ںوکول نلا ںیہ ےک ررکے دعووجچ فرو اپو+ فر. لار تب کن ایح
 لوک گ آر کن کوکب اوج ساداررخ نب شے ںیرکں یمن گرہ یکدم دب ےس لا لر تاس ےک کا ےس یل رک جیب کج نوک
 قوم یئاڑلےتم 7ںیم کج ناریمم ےئل ےک ےن رکہباقم تحتام ےک نایح نب بیا یھب اس ےک رداسم ای آ چ رکےن رارت گاو +
 روااوہ ہدایز تہک روجر اک ں وگو یل رک عیب ھجتاپ ےک نئ ادبع نیب نوراپ ےک ںوگول نا بتایا راب ناح نم بولا نارود ےک کو

 نورا رواایمع آں چیئاورو زربش ےک رکر ون بس انم ان انرکفک نج ےس سا تو سادازرخ ن برج یئک ڈب دارحت کن س ےک ا ںی ںونر یکے ڑ ومت

 نواےرڑپکے وم اھت ات برپ نش زاھترہازروادباعاڑب تہب نی یکراخاب رھپ دز رنگ رب ارگ تب ںوقالع ےک لم ےن
 شکر ارم ےک لکو یب اوسو ۃفردتفر شزخلا۔ اہ ےنوہہنادیپ یھچل ایشو مہ واک گم اھپ ہک اتوہراوسرپ ئ کت فو - گنج وات

 یا اگ ایہ رکا یک ت ساک ن وراپ دعب ےک گہ ڈے وخ یا یک آی ہون یک اقتم بج ردااحڑب فرط یکن ا یھاوازرخن رک بے لوک

 بیت ایگ آی نورت ب ناک ارود سا ےگ وہ ہدام رپ دادوا بلو داری حس بلختخم ےن نیوراہ ۔ ےگ ےرام یتا وسود ابی قلی

 ےب ےس اح ےک ںویا کش وار کش واال ےنانم ںایشوخ یک این ازرخ نب ےگ وہ یاد بس باج یکل ٥م ےس لا ےک ہلا یکتا ر فروا رک
 نورا یو قاب تعامج ی یو چت کیا یکدارکا اس ےک داذرخ نج ھایلالمھتاس ےنپاوکں ویھقاس ےک دازرخ نج شرک Ûr دایر

 لب تب تن یکن یم یدرکرا ياد کس درب ده ارام تر عیادت ايد کی ترم رز
 ےئدرک قم لآرعرپ ےن رکل وصو ت قصر واز در فوم کلا ہلج دایاھڑب ھتاہہپ اوچو ب رک لکو مرچ روا

 رد نورت: نادت ےک نورا ےس آے ن کک ج ناش س نورا شوی صاارعا ےک تاعقاو كا هو ناپشومروا نوراپ

 ےس تک یکی اوہ ڑی کک اہ راک کک ن وراہ رخ ال وج یا اید ٹی نزار راک کن وراپ د تاب ناتن انچ کب لم

 ادرار اہے لو اس ےنپارکا شعری کا اکا اھکتس لگی چن وراپ دوخ

 مت ےن ںویقاس ےک سا تقو سا ںیہ ےک تل دام ھی کا یج ایگارام یناتش سی ح ہسادڈ تقو سج ...:تاملاع ےک ہیمحشرہ نب فار
 یرکی کت صوکقوکرہ اطونم ےک رکضخیف رب دو شین ےن رافس بوقت بج رھپ دات تاکی یا اکرہاط نج شی کوج یک سیم عقرب عامر

 یکن اعجب وقار عب ےک ریپ یکم نہ بحاصم اک اےک اپ مس رافم بوق 2 _ لااقل کیا ہم شب نب ار کچ ارا ےس

 تم فکس شاپ رج لبنیات اقا »دستش یک ارج راي ۹ن اترتا ےس یا یک نار وت اٹول فرط

 انپاوک نار کوہ ضش ےن لب فتا مامون ایگارام بر ایان رام اس پاکر کمان ارکاولب وک نار ےن یلاعش کت یکم نب مات یت

 مک ذخایر اشرن ےس ناجج ںوف نا بکر س نیرحاا درک لاھڑج رب دواشرخ ید تھ ترکی سو عاری ریما
 یا روم لاو سم راشی ےک اروا یکر یتا تساراکو ر مرک وچور اشر رکو مروہ ےن ہلال ید رکن [طق ری آیہ لفروادسرایلر کر صا اک ا

 ۱ -(ےاداانوتای)پر/نفب

 مان اکرہاط نی ہٹ یم تار داور انچایکن دٍپ تسوک یار کی رتب نگر کس یم ورم ےن ریل ..... اھ جر اتا لیٹ ورم
 ےس یا کر ات روا کوب تاکو ید کل کرا ید رکی رک ریہ ےس داف تیل یورپ ےک لاگ اھڑب شئر
 کراسی ہک س بفوخ یاب ایا کر قمزرواکدرم ے فرط یک اوکم نہ لک ہت ایکو م تاک ف یل ن ہور بس نا ےت لم زز

 ما پیر یکی یبا ےس را رکی ےس لیا یک ددب ےس یناماس تا نیا لاد اروا ایک چ کمر کل گئے ورم اپ نرم رب
 ۔ے اکیلا نابع واہ رقاد ریا ڑپہبطخ اک ان ےکرہاط نج شراب ددرو ای د ل اکو( ئاع ےک تیلور )لر شپ م ےن



 لاج... ما دلج rar كورلار

 رس یت ںیم یجدادشب تقو سارا دانہ وکرہاط نج جشن "کن وصیت نااسارخذ_ نم شوی اس ی ۰ یار تارو یک نار
 رتا نہ رھپ توک یک اروا روا یک رقم روک نب ئار فرط ییا ںی نام ارق ترور تائا باو: ناور نا ارد ےک لس روگ
 باج یکت ارہ ےس نااسارز غار خان اسکو دواص نامر خاکی درعم یک یم نہر وا گر انرپ انا سا ےس تقالخرابدامکر مئاقو لاھعوک
 الاڈرام وکی د تب نہ ہک ےک رک یکی ضمیر کت مو ( بم اب ) دن۶ نب چپ یم تارہ لوو نایک ہناور
 لاو ئار یک س اوخرد یک ا رداایگ آں آس اپ ےک ارے ایگ 1 حارکرکن رخ فی ۔اھتادوبا ہمہ کیا لس تا و عن راق
 --ر رکن نج ید تا سا یی کف اھم ی ر واک

 نب لیٹ ات انکے د تک وآل اپ اپ تم یک کرک ريال ادب کس لا. :یئاعڑت پانا
 راس جردن + یا گلاس اب اچ سل تاچ ر کریم که اتم اکرم

ITرییس را نا ںی واایلاولج تیس حروف یکے سکس لاو یک ورور نیس نت یونی لاک رز  
 یاب اد ار نان رب یر اعاکت ارباب تار اب را کت سگی دعا ےک کن :یوخ کیت لورم لو نادر لپ
 نود یگ مرو راک رک فرق دوس اه یار اک دیک ےک

 نک اروا یدرک ریتم ادب رکھ یگ مرا ےک یر راک اب اپ ےک تین وری ادا رک
 ۔ایگالچ فرط ید وہی ےک کل وس ارس مزراوت لار آل مزراوفتس تار مک

 نے رو نا یاب یر روا تنے نولوط نئاوکن اوم پ نب یک اب جودنچ کوچ : لومروا نولوطنا
 بايد فر کن شوی شان مک وک ںیہ کوم ےس ے داراو لایخ < لوک ولو
 ا ںیہ روم مکن نب یو یو ےس ہہو یک فلا تاف سش اےک سیب ےک کشف ارش یم رر

 یو تموت لز روا کر رقت دراو رم ےک کو کک لارپددراک وز روگ فیغاکم تیز رتحیروا یوم
 ٹوک تررثوداماک یئانادروا یارو یھب ہاتھ: یراعش تیافکش نام بر تر یاب کت هزیف) سم کا

 یتیم کوکی اشنا روتر نانی ہصح ہدایز ے دح ںیم تموکر وما اک فو موکر نعم فیلخر وا اھت اوہارلجر کف وک <
 ےن نولوط نا بي تاپ یار یلظ کن ورکو ریو تاعا کپ آں ےس آج رع ک اپ ےس یم پ آکا دہ روش ےس نولوط نہ تا
 یرضاخ ری یک ا ےس فاخر پروری اھت ورص ںیم لا )ڈو لادج ےںویگزں زنا نمو درر اے ےک ل | تاک فبلغ

 نو ناب کوم ایک٢ ہناوررصم ےس تفالخاراد سش ےک اس سران دن پا ےس دابا ےک راک کرک مفا
 شل تر کت اور کیلے فرط یک فوم نے دلش ہر عاص ر زو ےک ناوم اھت جراد نکن با قاحارپ تمولع یک یم زج روا لم
 ۔وارکر قر کوں ورادرس یا اےک اروا ہود a ںیلاو فر یکت اف اراد یم ات کو ر

 ےک یا روا یکی وب سرر روم رض اح ےک انک باھر م دق ںی کوم نس زر ےک دیم غلف ب جازا :یرضام یک ادن یا
 من ی ا تمر کر رمح خزر ییا ےک تک دودح یکی رنروگی کن ولوط نیا: کف تں اہی ایگک کل زنمدنچ ھا واس

 لپ آتا 1 7ل یم ش ےئ دہ تاج ساب ےک نولو ؟ترضت لوک اگلی کسر وہ بطن ےس سیم ےل اےک ہفیلخوج
 درک سا ےن جار نکن ئارھناہد اوج یوکے ن ںورادرسم ییہ رر کوہ تحتام ےک لاک ںی کپ کاپ آ اکے شش ییا ایج پ آہ ےہ

 شتر رم کیلاپ آے داش تایوغلن ا اس کس نام او عرار نک ہا اک ےس وہ ٹہابمو تب ھنانچ ایر

 رنک ما ےک نب در ۳۸ دل شیپ یبا دج ےک نیولخ نان راتدوج دم اپ راہ. ٭



 لوا رص... مراهچ رج rar نورلظنءاترات

 _ایلرکروظفتمکس ا ےن ںورادرس اپ 1الی دکل تپه ےک آی کٹ جپر۷کل وھی برا

 ھم ےل کرا رکیتدت ےک ےن آر دن روا ےن آ1 ی یخ ےک یا دک ہک اےس ترف کد تچ انچ :ییاو یر ریز کر تعم

 شاران ےس ( ناوم ) یئاھچ یل راہنوہ ے آر کز وت تف الف ازادردااب 7 تمون ری سما ترش کل وکلا خرارتکن با
 فیفح_ فور له لب تس لوتشر - تسوکن ارنافو تفاظهورکب جت ذسرکرايقفا جهت لات لاع رو ےن و
 ےس تاپ جو یک اد یش شئاو فرطیک! ما یقۃ رب ےھت ھجتاس ےک لاوج تیس ںوگول نارحموکس ا ےن جیا دک یادت باج لوول ا ےن رت

 وک تن اکے ناوم رھن یکی اتکا اید اٹہ کت ناونمےک طوطخروااید لاک ےس ہبطخوکم مان ےک یوم ےن نوا ناهید داور اک
 ت یکن کس ا کرت یل فر تفراوہ نہجوتمفرط یک الصا کن وطن فورصم یم کب ےس لو کت ریو او اوہ ارب خس
 باب شا دان رو رکن: قاححا ہت یک ا ےک کی ٹوزنم کس ےواھکوروا یک معاط تنصادع ےب رھکاب سی تفالخر اہ زدوکن ولول نا
 _ ےگ وہ لو سس یز روک کج رادنکن یا ےتالعےک ہقیا فا ےس اش

 ےس فرط یکن ولوط نئاکر خم اید ےک ٤رس دوا نر مم آپ بلع ست ماظدلد از 6ن ولوط نبا )ولو .....: نولوط نکا یوم ولوا
 ترا گوہ یاب ےس نولوط ہا رکن کقاواکےناج وہ تافالتخا ےس فومردا تصسقدب یکن ولول ن با سرہ ١۷۹ یہا اھت م انتم ر دص اک ا قر ۔اھترنروگ

 پاوج یقلاطم ےک شا اوف یکی اے ناوم کب لطت اپا یکی رضا کورش تاکو ایسوس ایا ولو اروا یب یا رک ل ککے
 تاک گج ےن الواو اکر لا عس نیس دف رس ذهاب تس ضد

 زا سنا کیادوخرواایدرکے اوت کس نوط نیا کک اب نہ تا ےک رک ڈبہ او قو تساوی ترا دو 7
 تعلخاپ آی ےس تم یک اھت اپر ےس داور ےک ںویگز) یی تق ا ناوم ی اناج سیم تمرخ یک قوم اوہاترک وکل نب لزنم

 یا تب لک رد: کم ںیہ اچ ےس کج ےس ویدا یاب رفاطع تام اھْاروا

 ہناور ےس رخ یک اظ هک ممی جرم را یاس نت ےن نولوط دعب < نا... لک اب نولوطنا
 کیاوکر تن لوس ایگک ب رک وچ کے فوخےک رگ س نوشتن نر نو نقد و اکو

 ترور باقم ےک رے نولو نباتا لو ا اچ اب ل وجےک نورا ےس یا یک اور بخاچ یک قطعی کے ورا جر
 رم کیش ری زرند رار کرک ن ارالاپ ےک سراب اد یا یوم تکرار کلک نولوط نیا اوہ کم
 ےگ ۳ 1و شب تمام جیم یکی نه نوا تا ایگاھڑپ نام زکام

 جد یک سوم توکل تسر م تمرض یکن نوے یاش ناپ روا یر تس تییاہنہ واوا ے تقو یا لاو زاکم ولوا

 ست لو یو و یی یک کل ا ےس ہنامز یا اکا ہد ےک روت ناب ج ہک رای روا یارک قر گر کوج ارا حس یا ےس
 اپ ےس سا اید کر ۲ےک ےی درا کہ اور دعب هی اھت امت یھب ا اھ کت قو کیا کا گہ رادان روا کولفم ایا

 ۔ایگ باورم

 نج حا رک یف گوککب مان ےک نولوط نیاروااب ورک نب توان مع یم ںؤسوطع ےن مماغ نامزاب شش یے ....: تافو یکن ولوط نا

 ےن نام ز ابال رکو ار وا رو دمت ور ےداراےےک یوکرین ام ناپ ےک رکا کرد بایرن کت ۶۱ نزولوط

 اومن ہرن اف کچ ایک الع تہ لس ابا کا 3 او فرخ کا اطنا نولوط نہار کوہ روبجم ئج درک نب ےزاورد ےک ہانی رش

 ۰ ایگ کل اقا لار ی ویب ےک صارم واک

 یکت شلافم ےہ ہرورامشاھتاتجر سیم نشڈ وج ےن با: ےک نوش نگار کارم ابا رب < لات نولوطنا



 لدارصح....مراچ رج rar نورلظن را

 نیر کی تیرگی غدير جیم کس یو کافر

 نہا واک تارق نا ر طر وار پر: ران ات نکن قاری رو لو ولو ا راس نتاروا جرارنکن یا
 نما کتساوفم گرا زا که ساب مرتب یک اش ےن عاساوادواجادنکن یا)لوفود نا یھ کالا
 ے ےک لا یک 1 کج وک ر طم اش ےک کد ایت اج رکے عراسلاوہاروا جاردنکین اچ يه دعواکداریاو تماعاردا کدے د تز اچا ےس
 ورا یو الط کک تاعتاو ناوکی ورامن ےن شذ بان ایما دوکس وا بلع یک اطناذ_ جرارنکن مایل زب بس ےس
 ۳ هر دام ار زار شے لا ےک ادا یک وم ےن عادنک یا اد تفت یہ ماخ کل
 اس تا ادا یک رک و مزوا یئدرگ حور شی گپ ی لک ےن یارک ب رہ ایک خر اک ارش ےن دادا ےک ےن ہک لج ےس جراسلاوہاروا عادنک
 ۔ایگ 1 ارت گیگ لا

 ِ تے تا تی
 یبا یم ہا ناپ عش اما س ےک یلایم اکو ای درکن شالجوکں وگول ذات ایلتتسار اک شو ےن ںوہناےہر بجرچ ےک ا ۲۶
 اید اکا تعج اکی ایم اک

 ے یلایماکن ایام لا ےنج ھ ےک عرادنکن ا می و رگ داف ےک اد سا ۱. :ی امماکرپ قر
 نئ سبب حس بم کم ها مور وار و قر درک خم جن وف ہقر ےک رکل ٥صاح تزاجاےس الا انچ ےھت ۓوہ تب تہب
 ۔یئوہ اح ایما عن انکن ما ےن اپ

 مچ بیک ور فود اور رر کرښی يورام ri belie مات ےک یشذ ےن رقم سابعلاوزا
 اسب مت نون کس

 ےن کنج ےے درا م ر اغا ا ےک کیک وادار یا ےن لوہا گویا اتیا مارتا اکی زبان ارتکاب امواج
 ۱ ر٣ سودی ےئل ساک

 رب ات یرداہب روا یکرایشو: تیاہخ ےن ساب نیت فریز تم ست 7 یا الا گیوراغ

 اد صق یت اعر ایچ ںیہ ےک یوکے ورتم نچ یی ےس سرچ اا ساکت تا ای ورا ی دارای سار اک
 ور ام جفا ےن یاس 1 تقو سنا رک ڈر مخ ےک ےہ امت ےس یارک ت ل اہ ایگ ته شو ای
 رک کاپ ففرط یکن شرکا کت سی ایگار کے هم کاپ جا ا سیلاب ید کہ ترکل شک سا ےک گنج نادیم ےن وفا
 ۔اید لت فرط یک وطنوط شیٹ کرو اپ الوھکش زاورد ےن یش لا

 ميان نیم لا ےک سارہ ضم ی ںوفیدرھوا.... .ضفاک ورا 157
 چه سارا نا دلو کت ضامن ماق کس مشروح ب باج یکم شاو اتر تاتو کک الا
 اید رکاب رول وب دیت سس ول اراک کیم ادای اشیا ابد لاک ےس ےل مانا

 ساب رو عن لو ینگ یر کتاب ی غرامد ےک ںوطرط لئادعب ےک ںوخزنچ.....: تواضب یں ور لیا
 مات ا بجا ھٹن رپ تصولح ترا زام ےن ور ی کرب ےک لایک ناور بخاج داغ لاع نیر یابد لاک
 راز لر اس هد اشیکت ات اجاہک؛ یکی کک عو من لار وای درکل اش لر بطخ مانکن ارس لب بوت تسیب هاش نس لا ت ایکو:



raoنوار  
 راز ایپ ئاھڑب ٹل ماناکییدرامن ےنرایزام بج دعب ےک یادم ناپ ناق اپ ےک ںو رٹ

 ۔ےئ دیگ 4 7 و

 یا یر توک کی ا یب ںی ر2 قوم تاو یکن اتر بط یاو یولعرپ زہ ن ویا ے و بج رہ ......:تساقو اک اتت رم روگ

 اتم نار کان اتسرہط بب ز نھ )یئاھپ اک ادعا ےک

 ریز نیر 9ی ئس 2 +2 7 ا س نیوز اکے اع تدالغ ں وند نا
 درب تستر لگن اسب و آپ لار تمام ی تب یک ایں وام اروا مدرک یک
 ے اقم ےن نیا آہ بابساو لام راج ےگ ئل رکرایر کار ودروا نگ ےرام ینا سرا ابو ے را یادم نامر کک اب
 ایر رت وشک ےس ر ہو کل اکیس اروا ےک لوس کب نادانی دال کی آے ے ر ااا د اکا نج اکے ساپ فالف کو لار ںیم

 رباط نگار تصور واین نام رف اکی ٹو عمےس تفلالخر اپ ردوک یل ب ورگ حب ےک ہعحقاو سا. ....: لدزحم یک مل نب ورم

 ایک رم نم اسیر رپ ےک

 ایلرکو صاحب آرتسا ےن عٹارایگک نھ داب اکیا عطا يک لہ ناج ج ےن ہمہ نی ار ےہ
 بق تاک اے اراک اچ باج یکی اےک کل بتایا تو ےک تار کوہ کتے راس لیلی ذ نھ ار ےگ ہرا کی در

 گاو قو اد زور اتسر طراوت دز نکا را و لایت چک

 یکن کمار کوہ ضاح لین تمدخ یک ئار یم ناتسربط ےن نراق نب مع ر کا ےک یز نی ناز یا یا اس هیدن
 وم رام ےن ولا ا 027 تھ سس

 ںوراچرواایلرکو انگار مهد چیکار نیک تا نادر 1ےک تفالخ
 بس لوس اچ کده صبر لو ود ناوکع نا کک تب کیاکہ نل سلا یناسرر قے حل کی رتب کا: فرط

 رکن یدین نایک اور تو یا ےک عناد ےہاوہایکورصامماکن ا ےن ریز نب ھشروا ںیہ روصح لاستیک اوہ ولعم
 کک رودرا فر را پاک تاو وم قار نش مد نک رش زس ےن عار تره کس لایک اب باب یونس ابر خار

 وہ تافو ی9 یکن ہغیلغ کتا ریہ درو اول فر یک مات ےس لاہور یک کک

 ب حاکی اتو وا ارم نیب رس اسلا یلا نیا ( یے ) : تشالاخم یک راسلا ییا ناو جرادنک ا
 تان اطخ ےس عم نروگن لوط نہایردرام ےن عج اسلا لا نیا یک وکی ع زام فر ربا یت درواقع ج ےس عرادنک
 گل تی افتر ےنپا ےل ےک نانا اي دود مبطخ کمان ےک سا یب نیب رسفروا یب کل وت تحعاطا ےک ر 5

 لات ی ماتم ےک اسلا لان نر وکب حاج یکم اشرواایکہن اور ےل ےک اسلا یلا نہا بابساو اس ته« شرلص صادر

 ہا او تاکی اروا یوم ورش اڑ روا یے ےک لہ اھتم یقاحسا یخ انچایکروبکےس بنا یک روک ارق ےک کہ وم الصروا یکت اقاط ےس
 ےک کر وک ار ورامخدعب ےک اا یلرک ن م تا ضو ک سنا ےن اما ادا کا اب ے کج ارم یک احا

 چ ورش کاج اے ےک ےس رکی وکی رع یت شاک الا انبار کس نو تعقیب ےن
 E فيلتر سوم یرکل نکے نی را ےس یا ایک قو کقاحسا ےس لنا اٹاو صاحب نیورام عا اناج یف

 سیر پ۳۳ فلج شا ری رک نوری راتدوجوم اپ ےرام: ہیچ ےایگیکو رت اطم ےک ۵۴۳ فض لج لات رات کرا نجم انی. 9
 (خرم)ر عن وم (۱۹۸ فدا نیا لنا رج )لیک کیی دتا ٠



 لوارص ماہ بلج rat نور ہار

 ےہ اسلا یا ناروا ایگ آباد نہر ڈرا رر کا کت سات ایسا ںیم یت یوم ےک اینا زی شی دعیقر ماقم ےن سا یغانچ یئک رخ

 حاھڑب ہیطخ کمان ےنیپا دعب ےک ارد ورامخپ تاماقم لوودرچبایلرکض حب یتا ےک یلایم اکے ںوہ وص ےک لکو مروا وہ ڑج

 ےن رمکل وصحو ات س یم تافارضم ےک لسی ٹوک تم الخ ادب کس ذوب قو نره لوس اسان. تی الم یک 1

 ۳ نم تعا کوا مکا اولجکےے ن ےس! یت وہ ےناڈہرمڈق وف کی وعل برک یکایک ور شانرکل وص خا 1ت ے 202-0

 2 متر کیو هاچ ےک رک ایق ندراپ ود لو یک لو توت نر کورس و ی وہ ےر

 هدر نا تسلیم تسلیم ےک تاررپ ہوتا م ر تلقا ند ییا دعب ےک یا
 ی کورش لاک اپ از یاب کس نو

 برف ابرها واو یا روا ےک ےس رام یو آسر آے سیامک اپ 0 "ےن بس نار

 لیگ ابر کب ناج تبیع ویروس

 رر طا کل ا اھ اد فرقے تعا رامخ جانا یلا نیادحب - تاوقاو نا... ورامتروا جراسلا یا عبا
 تاتو ےک ور امن و ےگ گی برف ںونددرانچایگیل اس ی یکجا لانه ماش رفاه

 با کرک ولاا و گڈ ےس گنج نادیم ےک املا لا ناکام ايم ياري امر و

 شک سلا لا نیا بج دوا رک ےن رکا ہو رامشرب سج اھای گو تک نج ناماسروا بابساد لام تہب اسلا لا نئا سیم شئاپاھڑب مرق
 ےس یا ےہ راک وہ مومی بج یلرکحخ راکب روتر دگر نچایکش ول ےن وہ لو ںی مت کش بک

 نان اي بر ل ام ی هاب شام بت دريا ترک بل هک
 ا آلاچ ھوا ید ڈو چ لرے الا

 رک کے نہ دادی مزپزاستس درامد ےک ساعت سکتے اسلا یلا نا ےن نت :ھتاس ےک بو رامہ: یشاححا

 تب لار یا روا ایل اود لا ر بق تک نالا ییا ناری رک نال یش کیا راک یمن ورا اقا ۳ علت ورا

 لک هاچ در الطا ےن لوصوس او ناسا هک کادر شش قاسم دم جدا کسب

 رایت اب فور ی یب رف کن وضو کرکره اسارواو نور فر طی رس رک رک

 پت ما یکن درو اھت ات رکا کرفس تار یو دوا اب درک یوکے تیب رت و ےک تا ای ا
 اڑ ٹول کبک بر لم ند ےھت وچ او ترم ایقدرفس حر طیما شنفغناھتاناج

 عمه متر ار ںیش وت اس ےک اح اروا یورو دش غ اتے ج اسلا لانا ا ۱

 یاب ی اسادوخ یکن ر اه اس پا نیا یر گی دین یک اح اکے س یادوجواپاوج مرک اڑراک اگ یش برتر

 ماشدالب ےک گروہ تار وہ محیکی کت ساوخرد یک کاپ ساروا یک وخ ییا یش تمر یکن فو سرک یت رے خر اسلا یا نباءایمگک ناھپ دتا ےک

 بد مے رک ات تے چیک ےک خو داد روا کدی دت زاما ےن یونان ود یش شغل علایم

 موو زات ییا ےس اروا ا اج سا کیی ددا قرح! ےک ےھت سکس نالا یان نیا ےن یقاسا گج کردے اھا ر

 ےرسود ےمامسےک یارو یک ی« وف نیس ناهار پت ارف ےتایردروااھڑپ فرط یک ااا یا نمار وف

 ےن احا تو ےک تار زور ییا ںیہ رک کاتر کس الکترود گم ا ایاھج ہی ڈانبارک اس راک

 (ے اے لورا نہا لاک )یوم پاهای ماتم ب ےک نشد سٹیل مرا یاد



 لواصت .....مرامچ رلج ۳۵4 ۰ نورلغنتا گرا

 سا لثه مک اچ سورس ام ادای مکس اب نو کراس کر و تاریخ یا ےک فا
 یخ قر لای کام یلا نئ ارگ ناپ ہدروا یک ئاھٹ اتسکنوکل ا

 اس ما اد تم زین نم لپ دیو آب ماچ گدارغا تس قر نہال ل دالا کر ےن املا ادب کاور
 ایل دم زج نمک زرس یر اس لقمه یخ ناردیم ےن یقاحسارھاروا ےک تیازعےللس ید تدلخ

 زرو اک اھا ر ذآ ےک ارقا ت وک اسلا لا نیا ےن یف بن یادعب ےس رخیھچ ....: ایی اپ رڌ رزروگج الا انا
 رپ وص ا ےس غار مام یادم نک نہ دنا تب بکس غار تو یک اوہ ناور نایاب رآح! ےس ےس نرو ناسا اچ
 کا کت لی هی هراز مت یا ت ھچک ود بج گا اھچ تہب ےسا ےن عاسلایلا نئا وکی کت مع 1 اد ںیتسارےس

 رکنی یرڈیادہ کوہ تب ترم فا ۱م لٹ جاے دعب ےک ہرصاحم ل ولروا گنج یک ییا ایل رکو رص ی کئ 0-21 رم

 اگ ےنرکتموککے یزخنادیب روا رکی رپ نایاب رذآےبوصے اد

 رو روگ اب کروا دن ناتعبء ناس ظضا+ ناسارشوکف یل نی ورد حب ےک ےن رم ےک تیل نم بوقت سو... تیل نب ورم
 ئ۰ اعاکل راف ےس فرط کت یل ورب ںیہ ےچج کن ایب لیپ مہ وکدقاد اہک یج اھت ای دانہ ضا اکدادفب سب

 و نفوس یر ارب ش فیل نب کرک اں الطاب اب ےن تیلن لہ درھع ایگ فرخ ےس یاروا یر ناپ ر تفلت کٹ یمن بدرمع )ریما ےپا

 5 کرک کس ا ےن تیل نب رمع اگ را ایم نا تاک دمج ود کیدو روا وج تکو کام مارک گنوا یوم کار آفس سیم رک ماتم یک
 ےاےن ث ٹیل رگ يا ےک وراپ دا یدک ماپ کر اڈرگروا بق ت رود کیو درب زوز یک رک رک وا

 ادرک ت سش لش کن اک

 ارق س ناہفصا اپ ےک فلو یلا نی زی علا دب نب اول زنا سفیر کج نمک... : لوک یکح ارخ

 نورد جک فی هر ترم کک خالا یاب دتا بس اک ب س اھت م لاما تیب بو سهل دن ری ناور ےن رک وسو

 روا ےڑوھک یئزفپ 1 نیب ےک ےن وس ےک تقی قوس نت ونک ری افت 0 نت لپ «رانیدوکال نیت ےس ںیم سا ےن ٹیپ

 ےک یدرکر یخ نب ھا اع ےک زمرہ مار کیسو رک اور سیم تفالخرابرد ییرانیدکالود ازادنا تم ت یکن یج ںایڈنولروا مالف ےسروصاوخ تروصبوخ

 با زمره ےک رار کاور ناک یا ی ےس مے ی نور گوید ےن رشق کت ساخر یکن رک فلت

 ۔ایدرکدیق ےسا ےن تیل لم گواہ شی ےتاسسےک سیلندر قرن رکن یف انچ درک اور

 .وب 0 لوح ویلا هرکس تهی اے دعب ےک قد لا... ورم کف فیوز

 روا ایک ناپ تیل ورگ ورک ارد دایر جک آے یر رقت ہاط نب وا لم اک اوکن اتے اے

 رہاط نم ھشایدرمگ ۶غ کب اج یکل را ےک رکے سرد گور ناماس ےندعاصم ۓاجایکدن نادر کس یل وکرم در رط یک یر افوکلفئن: عاص

 ادر رقم بت انا مشرہ نب ادرپ نلاسارخ ےن

 نب معا نام ف یباش کیا ےس تفالخ راج ددکاھت یاب ہن یھب یک کک اف دعاص یگ ....: ی ےورھع یکن یز ھلارپع نب تا

 یو ری ال رک الا یار یاس که س رگبار مکس نام ام فدا ندا

 ندای از نوار روا گن درون یاس کس فیلم وج اا ے دوو رو ےس اب کتو ےک ر ہت ےس انچ

 زد بادی چن: اکر یس ا یر نکہ ےس توم ۸ ی سپر فنون ٢م ینا زرہ ےہ فالتقا م ۰0

 (متر ح)۔اگیناج یلوارم نیم بنا ےس سا اناج اکے یک: تاب ینا قطب نیتقو سٹ یارو اجساد کاردستی کر



F^ نورظںیاّترات 

 هک سد راد بوس يک م یز الاسر اکتیو در ) یر تستر یانگ ےک صف یف لا

 ات باس اولا ریوی شرف اگر کت ساوخرد یکن اروا ےک دلا ڈر املا لا

 گیس فیلد کیف لراف 2 ےک فورم روا لاتو یل نور نو ی. : رعب اقم نوم
 روارگتاید م دب فرط کف اروا احا نت ساق بت شه یر رو ايگناور بعاج یکن اجر او سا

 نما وبا زنا سنا تن ساخت شکر پاک ار ریز یاب اس ےک سیا

 بناج یکن ام رکرکراب تمج درجن انچ ایکٹ داو زاب اک یل نہ ورک ےس یا یکی کر ولت روک چ یورک تا گرام کر اہ ںومزت کک

 ولا E فر بیرقکر سای فب ےس فرط یک لشاوکن شات

 کا شش ارد آپ نت لس نا 2 مادر کنم رگ ات یکی روید عوض الا

 ایک راکن اسارخ ےن ہم ارس دا زیا یک ںی اور کوہ سام ےس یلایماکی ٹا یھب قو کے ےت آس یب ےی اھپپ تاق اھت ایک مر ئ کل

 0 ٢ار تیمحل دعمروا فیل لو سا فیل نت ںیم ےئ یوا مکا ایج الابد یک نات زنا

 ۔ اتا درر یت ےک کاکا ی لا ےن تین بدرمعیئاھب ےک سااوہرضاح سی

 کی وک کن وکر فخ کیا یم تمدخ یک ٭ قوم ےن( یئار ذام)یررکننیس نیر شوی : آومروا نیک

 رکا 8 0 خر راک لیتو راب یے اطار ےن نامے رپ بروا ںیم ال فیرقتپ آے باہ او امام لایک نکا

 اوئاور ےس ےک ےناج کاپ ےک فلو انب 7 برہان برا فرط کن ابا ےس زکر دای نر یا خا ا اناس کت سل

 داوری ام ےرسودوکر اروا لایا لاردا ڈو طا کم اتے لو تیس ناماسو باہم ا ماتوا اک سارا ےس حاربت نب را
 ھ ایگ آں یلادادفب لو مدح ےک سا درک

 0-7 90 طور وب ردنچ ںی طساو رجب یباو ناپفصا فوم ... :یرافر کا که ضتعم

 رتل ےن سو درک ینا ہت نادم کیے اپ فرط یک ں وترا شورت ضمایر ادب اب آڑ ویب ںیم نئ

 ۲ آفرین ن اریمرگوہراوص ئی رخ کا ر یی لیت راع ر ا درر رش تار وا ار کس اوا ں ورز انچ رواد

 ھم کول میم ےہ تل ایل و مناسب طفل وا ناف و هردو مرگ تروصیسا سال مارا گرا

 لوظ ول تام کن کتے ےک ےل وھج ں یھی( یک او 20095 شی مم

 سکوی اعراب ےک آں لو رکن دخل یا: ےہ

 لا وم ساید را اچ سن قو بلوز اھت یم لیتا ناوم ں و :تاالعوب دش یک ناوم

 نا هاب یر رکے را پیاری ا تے

 انس ا ہٹا یک و تی الا ساوه اچ نیس تا بلا کار وات هل ادرک د کا وک لب

 ریش رو +,+,۶ٰپ (٣٣ ۶2 تترد لاج فرط کی ا کشت جا ا

 سا قوم ایام ساب مک ےک اوم پاب ےک اردا ےس ال لاکو ت ےک ڈو الاتردا ین ب ناک م ےک ہت ےس وہ ےس اھت لر ا

 ایام بی رقت ارواایکرایپ رکالب وکرم ذس ریلوھکں یواب آؤ ارذ بج یایراط یشن قو

2۳ 
 ےک ئل راز ار نیم

 تون گور تا نامغا لج ارپ رہ نورنا ویا سام.

 دواب ک اردتساو جت.



 دارصح....مراچ رلج Faq 8 نورظیا ور

 اےس نوع تافو یکن وم کے رک ل یخ راک کشا یاشروا عوف الاسپء تم کارا :ہماگہ فالق رصلاوبا

 ارج کس اور تکو وک ومر کوچیک م تا وا عاملا انا طی ےس بس ےس ہدنز یفومریاءاشام رکن کر چپ ےہ عج ساپ ےک رقص

 ہلاک ا ار جیب ےن رتصلدا نانا نارود سا ای با اک اتا ۔ےک سار وااو مر ضاح شیئر س لیک ور کار چ انپپے ںی نا رقص
 ناسا مور وال لات نو روش اس کشک رکاب راکت اظ رز باپساو لاک ارم _ رتسا

 یک اناک ےک لو یا ہے اب ںی ی یکتا ںیہ کھ سوچ لی لی« دردی واک اکہ

 _ ےگ ے اراپ ر د یترکز اے ز اورد ےک لیت روا ےگ ٹل

 سا ےنپارکوہ تصخر وو یخ انچ کے اتع ںی وک رقص وار تدم الاول ےس ےہ ات ایآ رو قوم... :تافو یک وم

 رفموام تقو سنا رو رک باہ رشمات نب کروا رپ ند ںیہ وام الف پا ےس لاش ےک تظافح ےن رہضتقم گپ تاناکم

 ۰ اوت ورم لتفاصرر ورزی تر سرک کک یب ب لم ایپ ےس ناوم یو قاب ست ار اکو هه

 ککے س طرق سا تی کاب رشت ااا ےک یورو عش ےن تلود نیک ادوار کش نار الاسر دعب ےک زاد اج واما

 : ۔اگوہ تفالخی رس تراددشن اپ ہضتتم نب ساپاوئادب ےک لیلا یلیدت یخ لخ نیب شوم

 روا ال رک پ بایس او لام ےس راس روا تانک ایل رک فر یں ویت ےک ساوکل بب نب رتصلاوبا ےن رم دعب ےک دہ و تعجب

 و لاو ی وار خب وک( ماغےک رضتم)فیصو کا ایگ یک باج یک ساووک اسلا لا نہج 7 ص0

 اےس ر ںی وردا ایگ چ ںوسرواایدرکر ائ اے یاد ےن فیصو یئوہہن ییا یم لار آ

 ا ماف ے۸ ر وتر پاز یا بی فیس فک ےہ ایک یاو ےس روکا ینا زیئادتبااک ہ0 ہطمارق..:ہلعمارمھت

 ایک اہک یی اھت امرت بقل روا ناار تم ناک اک ایگ کن ای ج طم رت 0 برعماک جے کر مر کے جو یکے رکی راوس ںیم لنوکس

 وک ا ےن فکری وک سی یارک اتا یک ا ےن ںوکول ےس تبءاھترظتنش اکے ل او ےن کیا یے س سش ناردااتراری ود اکت یم للا تہی کس

 : کل یت نیا یی ےس قاظناید لوڈ لی کرک
 دمحم نب دمحا وهو« ىدهملا وهو ةملكلاوهو حیسملا ةيعاد هنارصن ةيرق نم نامشع نب جرفلا لوقی

 ةجحلا كناو ةيعادلا « كنا هل لاقف ناسنا مسج یف هل روصت حیسملا ناو ليئاربج وهو هيفنح نب

 o) « سدقلا حور كناو ایرکز نب یحی كناو ةبادلا كتاو ةقانلا كناو

 ےس با آو تعکرود یا کرہ زن یت ہر اچ قرص اما یم ےراپ ےک زامن باک ا :زامن یم ارق

 :ھت ےىناذات ہوا ےئاج یک اس ےک عاق ار یکن اذا سز امہ روا دعب ےک بق آب ورفتدکرددروا لپ

 دهشا ء ہللا لوسر ًاحون نا دهشا هل لوسر مدآ نا دھشاءراپہر هللا الا هلاال نن دهشا هراپنت ربکا هل

 دمحم نا دھشا ء هللا لوسر یٰلسیع نا دھشا ؛ هللا لوسر سوم نا دھشا ء ہللا لوسر میهاربا نآ

 سم یتا ند نو ںیم ےنوہ خفیہ کوہ ت رھ ورب ت انو یک فومباطم ےک (۲۵۸ ف۱ چازلج بج زلا حد )رات یک دوم ..3

 (۹۹) “جر اومکا بر قا) ںیہ تک جبر عدسوکس ضر غںیااکں وہی خیل اہ طارق... 3

 ۱ اتال اتخلا وک فار یخ یسک بلطماک بب... <
 لقب هاب لوس ےک رکن اورا: ے کرہ یکدروا کد چ یسک کدے رک هک نت نمک تکی ورم( جز )...3

 وشام )_ے قلا ہر ی روا کد آلا دوا قا چت



 یوا صح ۲۰ نورظں چرا

 ۔ےاہاہکراپ کیا کیا ہللا لوسر هيفنح نب دمحم نب دمحا نا دھشا ہللا لوسر
 سام بتوں د قا تیم روا ےس یوم لا زان ےب فح نب ہہ اوج ےہ شی نا حاتفتسا بب ۓاج یش ئاتفتتما ںٹ تحکررج دعب ےک سا

 :ے ر یم تعنررج و روس سادوا ےاجایکہن اکی واین یک یو لش سا ےاج ایکو وکپ ےک ہعمج ۓ ا روا
 ملعيل اهرهاظ ء سانلل تیقاوم ةلھالا نا لق هنايلوابةئايلو ال٭ ذختملا همساب ئلاعتو ةملکب هّٰلل دمحلا
 بابلا یلواای ینوقتا یلیبس یدابع ءاوفرع نیذلا یئایلوا اھنطابو مایالاو روھشلاو باسحلاو نینسلاددع
 یلع ربص نمف یقلخ نحتماو یدابعولبا یذلا اناو ء میکحلا میلعلا اناو لعفا امع لاساال یذلا اناو

 ٥ ہتدلخ یلسر بذکو یرما نع لاز نمو 9 یتمعن یفو یتنج یفو « هیتقلا یرایتخاو یتنحمو یتالب
 هتعض والا ارابج یلع لعی مل یذلااناف یلسر هتنسلا یلع  ترهظاو یلجا تممتاو یباذع یف اناهم

 كنل وا نیتقوم هبو نیفکاع هیلع خ ربن نل لاقو هتلاهج یلع مادو هرما یلع ءرصا یذلا سشبف هتالذاو
 « نورفاکلا مه

 هررواتس درد ناشی نوملاظلا فصی امع یلاعتو ةزعلا برو یبر ناحبسراپودلت یوارواعس دارا
 اب کیا مظعا هلارواراپزدیلعا ہللا

e ISS0ق تیانج ےہ ل اط بارس ماز ین ل زورینارسود سی ناجر کیا ےک رد زور ندود شرک لس  

 اک ائ الباقر اوہ فلا اک طا رت نوا ےہ ما اناھکاکں وروناج ےن او لگن رواراد مد ن نیل روضو فرم سرش

 گلم بانک الا واتس هه بس مسایل سلنا گو فلات جدا بجا کت
 _ے نومرو اوقات می ابآب مش پک ست تانے ین ںیہ وہ

 یورک وک اما رکےت یٹاداکطیما رقیب کے اکہ و رشک باک ی امارت یے داب ےک کی ر یک نی عرف

 یا بطن اماےس لیا سئارواےہ اوہ لپ ےل قا ےک تب ئ0 اتاج ایکن ایم ءںیہ ےت راپ ےس بقا ےک درہ نج

 یا ترو رض تقوا کات س کر اتت بہم کیا ےک رگورظاتم یتز مقروا مہ 17ں یہ یر ر اوفو کیا تاس ےریم کا ھت اہک دک کا لا

 اطہار انچ ےگ وہ ۓارلا یگ ں وتود کے ےہ افتادم لود ایم و ار۷ ےن تیحضو ںوہر اگددو نیم اکےرسود

 اتیا ۔ تر لقمر تع ےک قرا زارا ایمر کے سار یکن روم ت اتر کاک ب قلت بقل ےک نا اتلاوکدوخ امر قبا آ

 روا یک دافبو یشرس ےس نولو نج ست وسط نا کل رکن دا... کس توانا زا
 خب ےک ع ہک کیک کد یھت ےس نام اپ روایت یارک ورا کام زاب ےس ےک ال ںی شو رده ون آیا ندرت
 > ت ال آر وا بابساو لام اس تہب روا یی کل وت تععاطا یک ورامخ ےک نواوط نب رتا ےن لا
 یہ آب یی ے ايد رسا ہی تکا اھت یکے کوھ تا کس ات اس شربت ںی اے او یوم م اقروتسرپ توک
 -ایگایکن ذرا یم وس روا یکم وو سیٹ ےس ار تقو ےک یینادای کوہ ینزود ےس

9 
 £ ری رس نورظنم راتددج ٣ کاپ ے ر۰۰.

a)ارے اچ ےک رر لغ ی٣ ٣٣٣ر لج ریا ی رہی دہ ےک نورلغ بار  

 ووا کارت یس تر...



 لوارصت....مراھچ دلج ۳۹ نور نار ات

 رقم اتاپ اروا تیا شات فی نیا ںیم وسط تہ راج تا ۔ےک ہفت اصرکش قد سٹ نا زا .....: بحخارروا فی نہا
 رک وزھم دعب ےک ںونددنچ روا یاد ا کس ا یھجے لام روار اھت ج وفاھکر لاحس وک یت نیا ےن رد رامش حب ےک لانا ےک سا یخ انچ اھٹایکرمگ
 ںی دا ین کلا یا بغار موان ییا کا وتا وچو کی اف ن ایج یا ےن ناوم بجاد رکرر رشموکن ولوط نب یوم نب جم یئاھپداز اچ اےک
 رگت سرورفو و بناب اسرع تا اتزاجا کما اج دا اب فرا لیدر تستر اور
 ال ےس تن آر وا ت عیب ےنریورامخ: ایگ چ فش ےس ےس ہر ورامےک رکہل اوج ےک ںوھتاس ےن ںی سور ن ایام ادا اٹ پارو ااو وسر طے
 هنري ارضی بت سی وس رطوجوکں ویھتا ےک سا رب نی قشنگ سم کلر ےس وران یوا غار
 لندن اچ اس رش ل با ویتتسکس بند چت کرد ےک نیشیرکا ارسالی تم تب اروا ایلرکر تواب غارریاخ
 ےن شال را ت الط کت اعنا نال رکر اروا یوم نب ھوا یورک د ت کا کک اپ ارم کچ انچ یارب یب تفرش اکران
 رک روک نم را بخت + کرک ارگ وسط ار & ؟ںوسرط ےن بخار غانچ ایا اور بتا کوس کار یا
 رک ادارت ا لدا

 E E I فن

 ے نابمش ین آل ےک تعا درداہجباقم ےک ناشناس رب یک نورت نادت نورا ایک تپ( لکو ت افاضم )یوی
 ےنامز ےک تان یک اس اپ اب ےنپپا ےن قنادنکن یب اکا نہ ھوا ایت یک مالغودرکدا از7 کیش یش نب ین برا امیس نک نلوزاپ ھتاس
 دلت تارا کر شیپ تولز نادر مارو کس گرو رای د رواں وبوس ےک لسم ںی

 خور کن ےن لوٹی رف لود تو اوہ رو آر تپ انگل یاس نارویگاچ ساپ ناب هتس شرف دم کانن
 یکم ناق کی اچ فرع مرا کز کیا در

 بت ٠گو با ماکلوا

 تیک یر یوم لاک : اکا نک ےس ا اھت دن تسلیت سس لا لوف نامی بنام
 دادی ارما کس لوازم بس لات انچ یگ طوری را میت اسان نا یککب ورک
 سای هک در ی نت هست اکرم مود کیک رک وزا ایسا نی ہے تناظر اب روکا اترتا ناروا ےک ےل
 کے خراب رد نرود( یکی اما اهدا سس لازم ايکن پت یکے ار ےن رضفتموکس جے رزگے

 ہن تمہ یکے نھ ڑب ےک یک ناار نکن ہار یارک نہ یارک ںی لسو اگر ب ایک ۶ اک ل سم یکرنوکممان ےک یم نیک تساوخرد
 اور رم وا یے تفر وہم کت سافر کتک ر لا تراد یل ہوا ایا روا فت اھت لک تمرض کی ودامخ ےن ایہ
 دا ۳ اد ود وا E ڈوب اول ساق

 یوم یا ا دوو هر عر زن ۱
 دعب گی ریال رپ ایل رھ ردا ایس یک شک فہ ںوقالع یالعا ےن ںویمدر یے

 دیگر اب لر کر عملا تل طب کیا اکن ارواایگگناھپ رکا کت سار کشی ور

 نم تار کان ہہی بیس ال اروا لر( ات بی کس لوس کہ )یو کرک ےن ںویمدد سٹی کال... فر ورکر کل دیور

 ۹ جر ج) سید ےہ در کوچ ےس رر نیب و ھے ایہ ےک یکن م ےن کف 9



 لوارصح ...مراچ رج rir نورظن را

 نره بوق مس رگ دات س با کس وس طا ےس تما کر عمار

 نگو لس یقه ےک کر رزرو ومر طولی وت وراپ نیم کروا یورک ر وقت“ ےن ناوم کس اوترو یکن رکن

 نیب روا نب دوجاما ےس تشاطخراب دیک یک ا بتایدرکل رز روک سوت افرا با توسط اس لا

 E ا اتر ءےک فا کد یتا سےک ںورط لب اق سنن ازم لاج تیاہترواربگت تہب روا 00700
 2 روا ال بدو وس تا ےن روجام رم نار کم دنچ کر ورا اردد ےس یاو رطل یک یا یکے ورکر ب وسر وک ومرطب ےہہک کل یا یورک

 ۳ در ارا ۲چآ ںیم کا اکا صر کیا وج ےن ںویوراپ و وھی لتر کوہ روہک ےس ورکر کا ایدےد باوج خواو ر کرک لت

 رفقا کتک لار لب نوت اد رب کی کیا که جل. سااوہ سونا تیاہتےس ےناچ لنک ہیلو
 ہپ تظافط گرم ید مک کس رله سیر تیر گم بیر

 دالب ےراسس ےن نولو ناروا ایکو ہ لانا اک شو رٹروک وجاما نارود یا ءوہ ہن عطا ہلہلس کود رک رس او الو بسانموکس

 -وہ گھڑی رب وا قی کا بج ایلر کف ماش

 ا
 طب کس نشر بم رفیق کس نور دب یک ےک رکا یتا را و رگ بای که ور ایآھ تست براش کلاچ"

 بدو مور ھتاس ےک رول اش یدصزع راز سل اچ ےن یو کن ی دیر عج ہللادبع سیم یہ 5 :ہلھب دتر نب لاربع

 لی ملان ات ے یگر ہک یھبےن ولید رش ا رر یکے فرت ںوراچ روا درک کپ وج یاسا ١ش تلفی رلاع

 ےک رر ارش نت ابرو لو السا رس نا هند ریش ات یری لپ ےس سار لصیفاکن ا ےن

 لیلا رکن

 اطا یک کن ادات SRE تی :لم نزال#

 روا ورک ورحت س ماز ا ےک تلف هجرت سواری ارایش السد پر منا استنادات

 نولو نب اد قت اسےک ںوخم ےک نار قدنچ ھتاسےک ساوجوکں و ریت ناروا دیش ن ار مرام یا اطع تموم

 ۔ایکدناود ےک رس رم دول لایک

 بحر الو لا اڑ ںیم ہیلقم ام »هل م یکں ویمدر یکے ڑیج یک رب جی السا یی :تسلق یکے ڑبیہ ۴ *یالسا

 رکا ںی لقص ے ہرن یتا ایر اترگں اشک کتب نزا نر ےک کیے زیپ ی السا راک روا وم ا کن اگ

 دھر ادر و ل روج روا یر یک ام ےک ںویمور ےن ایک یک کیئدرسرایکع وورخنف رط کہی ہراید ےن ںویمدد شہ نس یس اید

 گاه دمت لک

 ےک ںویمود ےس فرط کی ماشدالب ھتاس ےک جر ویر طوس نیت سیمرنس یا یھب ن بحان ےک نولوط نب ا... :تسلط یک لویور

 ںونار اس میلا دع ے روا ےک کایہ رکا م کت سات تس ۔زئکں ادو روا ےس آپ ہل باقم یو ررازپ راچ انچ ایک تے رخ یکداہچ رپ کل

 ۔ایآھاپ ےک

 هاش کس درب کیم لار ری شم اید کہ رن کاک دمای رپ ںوقالع ئالسا ےن درہ اش وچ ۸۸

 نی نی یی ایگداچ پ ںوقالعےک در فرخ نفرت لس ای اورگن ردماس امور

 - سل صتس یاپ دید لپ نرو ایت تستر جم زا ۳

 لر ورص ار تک ید ںی ےک کرو ایم فعال کیا ےن لدیتور لی یکے ںی کوا



 لداص ۔۔۔ماچالج ED ورق نار

aی ی ی ی ی  

 بیل سل ا تای ماک کر کا یک( اورم اک ں وتب )ترا ن رطب روا ایک یلرکر تاک ں وی طب

 مو × الط سم ی اوت فروتن یک ےس اے ورد یئاےس تارہاھج وج یئگ شدت نوار ی شا ۲
 ۔ے آت ف درظ ےک دن اچ اقبالی مار

 تہ روا راق رک وک و کک ےک رک دیو ورا ايد اپ لویور تاس ےک ہک ارگ زا سٹہ ارب :ںیہاہ ویا
 رک ر یش یکے رواج ماسک اطراف ست تسرط عاشورا دوس تست

 رک ا رصضاحم در کف وقوم یک روا ای هو ساک رب کیا اک قے یقاقنا مم گنج تاحایرکو رص ای ےک یم التمار کا س
 ۔ایدرکن فر کال وسط لول یر تن تار شاو

 ےک نامان اھت روم مرک دے آر ازاباکداسف تن فر وراپ ےس ےناجوہروزمکےک تموکع یا 2 :لاثکس روو ےک رم

 خان ےس ےہ د ےس ھو مس شر ودروابیرقتنطلس ی اح ناروا ےس یابی مان فرص

 «کر 2 اچ جے ںوھتاپ ےک ںوررنروگےک تو ہفیلخ وک راف کک روا نام رک« نات ےن راتب را ےن

 ۔ےج ےتبرکاھڑپ سم ںورسمائاج کں ا ےنپاہطخاک ا ےک تقوذیاخ بی دوجاب ےک لا یک کرافت ناسا

 ہک ےس ت کش لف لی ناف صاروا یکرافصو و ناما نما سی ماکو الابد فالف ےک ےس اہع تالغا ن اچ جر وا نات طے ریز نب ن

 اکں وت تی )جا توس سنا فرد قزل اوت کر مت

 لکم الپ کوہ مت الع اک سار کور رکی در ام ساک اس ناو شرط در داف انکا انمامس

 نجاروارپ ماظدر ھم ےن نولو نیا سان ںڈاپ تلی ںلودرکروا ناپیش یب برق یا کن شر گذرا درد

 تالف اساس کرتا روا ما برتر حرکت کسر تالف ما رکو لام فرمت ہد رب یقیرفا ےن بلخا

 ۔ںیہ ےک رکنا پام ہیک جاہ فض لکلاپ ےریسابع

 زاب یوکے سکته ادا باک يا رضا ات نیت ا م تنا دا ےس ارت فی
 ےس ناتج اچ ج ا درہم اھت اتہاچ فرط سن ےھت سیھتاپ ےک یوم یئاھب ےک سا حر ط یکی ھچُ یک لس نایعاروا تاوو ناروا

 2 دما کل ام تالف ےک فالف مکے لومنت ویک مارا ےک یرادرب نام رخ یھگےک ںویئاھب لدوہد ناک قی ہر اتیلارک

 اب اروا ت ےس وم ےس ےب ود ےنپا تعاطا ہیشاخ یھباوج کول سش ںاہ ےت ہن تئام ےک تم روا یفوموج ےھت ےہ اکا ےس سیم نا

 ۔ںیہ ےتال سج یر اعا مکس اے اوہ مولعم ںیم

 نا تور کک ناق ان نب یک نیہ ہٹا ہک ترازو نارق ور تقالخ نام ز ےک فیہ لف... :یسک و نت نب یی
 نیت نبی کن کل اوہ ے ںویگنزر اک اضاوج کا ایما ید ھب ےن رک ےس ںویگنرکا نر راک تاش کرت

 اک یلخ) نی یدک عارف ں م تفالخراب رد کس یم وہ ئاب ییا کا شم ایا زروک6 شوش نم لس شم

 ںیم کتار ف کر کاو ترد یکن وف ےن سش کا دال یٗ ترس 1ش ےس ارب ےن رکل وضو خرارق( ماغ

RSےس قشروجام تقو سا ایدانب رنروکگ اک شری وصوکروجاماروا یک اطع تمولعی کینسر وک  

 هی ماجانچ وہ یئا لیکر وستم وار وج ای ؟ ےن رک روا تماس دوتا حر ارب ںیٹوکر ومن ٹی ہا ےن یاب بیر

 ایا رگ تروم لاو ںیم نرو صور فط روج اروا یک راک نیر آ ار ےک ل رک 23

 کتب سکس روا کچ لوم یار آکر م نیان ماتم کیک راندا روانہ نب یوم یا ....: تاقا و ےک ے۵ا



 لوارصح....مراچ رلج rr نورظںءاًتراج .

 ےس ی راف لنا ںیم یا یوم ل یا یم کس با تم ےک عج وی اشوک راوخ ےل یا ےس یت اوور ریا ےب تت ومروان
 رب مسن تست در ما توکل ا اروا یک لب تواب ملی فالخ ےک امیہ نب شو آن یا نت لوح

 رکن کر فپب ےن ضا نج یوم ایپ دو د ماتم ےن یچلاطری نب نت دس کا ایگ ایکن ایم وار میم لر ےک راف ےن لکا نب ہیرو
 لات روکے بس لب تضمین لر یار ور زن نصر دراز ی ےس ماتم

 Ep a 2 ایج هو روی زن لا 2 رک شأ یت فلاقنوکی کر ر وچکے  تفالخراپ داد

 یر ویر لاپ روا بت اینست یی روا سم مت سرور کیٹ سار اک دا یب داپ ے نافت رگ نافت ےس یسداقروا ایگالچ یسواقت

 ایک تے ر “نسب زن یلیڈواروا ںیم آٹولفوکس ای وف

 نیر ولو م لامپ ست لب سس تاب و شرک ویگز تو ذرت زوم :تاعقاو وام
 رام 2 کس رگ رم ی ملک راز زار« ماتم هاو رخ رب کریو “روا

 َ دل نا باب فخر یر ذرات زیر استپ 2
 ریس ناب لود نایک طب رکا کت سل ںوہگرلو+نبتا ےس تفالرابرد 9 ہنس یا ایکو شرکا اچ لب زاوہادوخرواایکر رقم

 روب وص تک نار ارغروا راف ےن راشم ب وقل سمس کا ید ارم اےک کر فروا ا ےن لوم نیب ھات ناک یا تا نب
 نات ر طز روا ی وعرب زن: نس کا یک تم ول سیل ولت وه اے تقالخر اپ رعب ےک گو

 ہک گوہ اتا بخراکرہاط نب هرکس یاد پاس یک نا بام اجر ماتم 1 IL کن اسسار خر ہاط نب ھشایلرک

 ہفیلغ ںیم ہنس یا۷ ےن رات ری یش وا ت وان ند 7یگود ےھت ےگ ہر یاب دنچ ےک قش روا ےک ل کے دی ےک اےک ناسا رخ وس شا

 لاس کیا ےک سا ےس قاتا یک مون ولوط نب اےس بناج ینا ےن عج وج راہ یگامرفاطعو کج وج راپ تم وکر زس رص ہت افاضمروارصمےن دن

 ےن رنروگےک ےر ماقم فالو یلا نج زی لادہ عی نس یہا الاپد تیص-تافاضم ےک ساوکر ھم نواب رو يک لات کرج را دعب
 ار یک سما نم کافی ناو رس اتم فو نات ر زرو وغریب ن

 کم اد تواس ےکےر چاچا من اب دوا اغ تیب

 لوس ریو ہر صا کت کلا ےن یار کویر نرو مری ۵۸ ....: تم اعتاو ۸

 نام انا رپ ہلباقم ےک ںویگز ےک رکتیانع تول یکم سوگوار میم اچ سرت ای

 رور موق و چروا لز ہے تطارد مدس یابی ماقان یارو یگ شش نوای اجاق ا

 با مک اینچ و رب تست ها اک وم ںی اڑ روتے یاشار اس کسر دم تیک

 ۔ایدرکلاوتےک شاف یہا نہ ھ نک نہاں ر انزوا ید امج تع اطا ندر کے ےک یہاش ملن لو نب ھجا سیم

 پل فا نی نرم یوم تنه لغ لب تسافو لاو ور یورو شوز فو... :تاعقاو ےک ى9

 کر ر ویک یر یا ان فور اط نہ کے کف ناسا قانع بوق ںیہ دس یا ایک ایکن ای ےیدا کا ییج ایکن اور

 ہیں

 یل دی دج ےک نوردلخ نیا راجدوجوم اپ ے رام بج ایپ اج سا نرمی نا دوس کر ککے ایکو سرت لا لب 9

 و 7 '۔ایگالچ ۓئار نس سرچ ولایگ آس یئاو فور کے ید جت اکل ا ےہ ہر جت ترابعوج رپ ۳۳۸ فضا لب سش

 نج نس ۳۴۸ فض دلج نشیب یر دپ ےک نورلخ نیا رادوج وم شاپ ےرایہ .... 0( ممرم)(۹۸ رفع خا نیا لاک جر اح) یھ اھت: ہم اکءدعت یز... ے8

 ر کے اہ کر ور ۳۸ف سج نشر دج ےک ددلخ سام -ے رر اف ن نے اج ےک ا لا



 لواصح ... ماچ لف ۲۵ نورظنراج

 ےرنچ ےن تت ق یاغ ب ںا ایک لایک اکل اوہروا ہم ماکو ےس تضاظراپ رد رکا یکہ دارا کارم امت زار نور

 تهی جامد رک یو لا ےن لورالاسرپپ نااوہانم اسے روچکس یا کما الا کشد نا ساید مولا

 ناروشمر یوم الکی نر نا نب دوش روا نلاسین نت لنز کروا ایکو م عز یک کوت اکر ز ب نت رتس یا ایر رله ارس

 یوم شب ھم ا ایم ارایش ار طه ارواو رم ےک ل امج بکر س دس یاءاگاوپ رک کت سل

 تکو زم کم یک لآ مول ک ی ار آکر حک ی ولعدیز بنا نت بوق شوی ....: تاحقاو ےک لو
 ںیم ںی رکا روگ سا ےس لکم ی ہا ںیہ دس یک ا٢ ے ایگ ایکن ایہ داری ایلرکہ رکو م لاو ںیم نات طے انس نب بد«

 لب من ایکن اور بناج یکل دمت اس ی جذاب نیک ییا نب قاعسا ےئل ےک یل وکرم یکل سم یا ےن نیا ابد لاک یاسا

 شک یا یمن نامیلس نیم مدد وارد لینک[ ل اتتا ےک ناھا یک یت وچ نب ن ارم

 ٠ یئوہاطع تصمولعوک تے تاطخر اب رد الا رک لاو با عا س کاب لیتری سون تاریک

 او طبل فون ایا آی اوید زالو برش کج سایر اپ رز وکتور ی در لاول م یا

 تست ال هل جن یر آے ڑپ E ںا موڑ یورک اکا ےس د تر اچ سم العاب بیر ناجا رز آق ربا تو صرع

 نی تسنیم تماس کج ايران برس درو ای را رو

 ۱ ےایگارام ےس تاپ ےک اورم ںلویگز تیغ وکرالاس پوپ ز

 ردا هر زاد ہا ےھچ ںیم ضق ےک ساوج ہوالع ےک ںوہوصچ ناوکاب نب یوم ےن دم ذیلغ یی ).....: تاعحتاو ےک |۲٢
 دیک چ اچ یک ادب یکے ن کف نج ےس لا نب روا ایکر وما رپ وز اکانت لاو یکتا کتاب

 ایکن ای ہال یج ایگو+یقںل یم حب روگ اھ رکا تاک ےس لما نہ کرک ی ورین اے لسو نہر رک ہں سدا ےن من 1

 لویگز روا یی اطعوکغ اسلاواا تصولع یک وصی ما بت اید ےرو افعتارکا بک رج کت وان کوے آی کب وصی نانا نب یو: ےہ ایگ

 وکی وا نرو ویو ناو ام نما کارو ال وز راسلاوبا ےس چو کا ایل لایک ے ضخیف ےک ساوکزاوہا ےن

 کسان ےس اتر وا یک وار یکے اھٹاودناف ےس دبدر ےک تسمو راس ناب ب وت یاو رکو ری تانک سار ےک ناس ارش

 ۔ایگایگن ای پہاکا یج ابر کپ ساف ےس راف نب ب قہر اک کک با ےس غ کت ازم لسا ن ق بادب مرت فرط

 کور صدا لت دہ یکدم ید یکن وم یئاھب ےپادعب ےکر فش ٹی پس اے تحف یلخرحب ےک تاقا نا: کرہ یو یک اوم
 ےس ںاویگزوار ت ااا ےس ےبا لب ےن یوم سیمہنس یئاء ںیہ ےگ رکن ایج بوامہہ کاج ایک اور ےل ےک ےن رک لاش: سا بناج

 اوما یک اپ ےک رسما یا نیا کوہ کیک ےس راف ص نک ب وقت وز نر شرس یکااروا گورک( اس چ ید وخر عب ےک یا ایکن اور ےل ےک کب

 ناب ںی س کا روا« ےس اچ ای واٹ نوک کلاس تر ط نکن رباط ن نسل تس وند کن وم الت تار دردی 1

 رظنےن دقت ہطیلغ ںیم ہنس یسارواہ اکر ومام رپ تصوکعی کار وکل صا سا یئاھپ ہا ےس بناج یٹارواایلاپ دوا دوام روارققر اس نت

 ۰ اید لاک وکل اھتروا ںوتاس ےک راغص نیم بوقت رواای آل ہئاو باج یکن اتمر طی یز ب نیس دانی زروگ6ی مکی مل باطا نب بھگ کر لا نب

 ناار ےس تح کے رت یلغار مو ےک کا ہو وتی روا اوریا یک لاش لئاروااب درکو اسد کان کالج وک ولا

 کریم ےن لئ در ایافبرنروگاکن اسارخ اندام بوق شکار کس رک ات ےک ناج روا نات ے ر

 سی ناماز یو کورن یی ےس یک اروا ںی وس کالو کرب ےس لاعفامامتےک سارواےسا سم ےس ایکڑ اک وا یم

 ۔ےہر مکان رودکی وایی اہ ےس دامس یکے ناوم اکی یھت بق قراردادی اک

 بناب لپ دار ناسین شیروا رجب ےن ںویگز یئوہیئایگرافصروا یوم م۷ ..: تاعقتاو ےک ج۳



 ۲٦ نورلفن یار ات

 یکن یب صا ےن اھت زاوہارب وصزروگےس بناج یت هی ) ور سما ایکن ایم واک مج ادرک تمر وکی یا ےس
 یم ایلمو کم وکک کر اط وکم نا ا غ یفاعش رٹ نارہک نہ تا یش س کارواں ےہ ب ی وا پ آکا یہا ھی ےک

 منی نا اےس ( صر نروگ) نولوط ناروا وم ینہ یا ےہ اک وہں ی واک ایج یدک ات یگ اک اک یف اچ کس رگ ناار

 رک ہڑب ہن ےک آے بو یکل ام تلقروا ناماس یہا دان یم قر کت ی اس کیا اب. رقت ایکن اور ےل ےک یل وکرم یکن ولوط ن یہاوکا ب نب یوم ےن
 ۔الاڈرام ےن ںوتاہی د ںی قرم اقم اقا ارادت سوم (اھت یش اک 8 )لوم یاو ناطق س ی ا ایگ آں یاو ا

 لک تو سج یئوہ تافو ںی زاوب یک ہرا رداسمرواایلرکض رب زاوہا ےنرافص نم بوقت سٹریٹ 3۳ .....تاعقاو ےک وی ال
 روا لم ےن اميد یگ دہن یب نور ہک یک ا ےن عراوخاھتاکچ وہتاور ےس اج زاوب ےک کب حرم گل نپا ےس ےرارا ےک عج وف ینا
 ایل رکرایفر کوک ہا ےن مارو یئوہہ لئ یلایماکف الخےک لو نیاوکرکشلےک رافص یس یماءایل لاک ےہ ضق تفت فضا
 ںوند نااب نب یوم اوہ درس ترازو نادر کلوکد فن ہ نس ےک سادعبایگر مع ےک رکے ےڑوھک) تنطلسلارمزو ناقتاخ نب ھم نبہلادپروا
 ٤ ایگ د ترا زوو ہہو ہد نج نامل لئ کس ا بح يک پور ےس فوخےک لادن م نون ای آں یئاد بج رگناھت اوہ ایگ یم بر کت

 مزراوخ یم رم وند ناپ آل درمے رو اشرف اط نب نس وایل لاک ےرضق ےکر ہاط نج نا کد اشیم ےن لاج یئاھب ےک برش لئ نس یا
 را سس دلو نرگس شن وز سی نس یہاروااھتودنر اک اک اروا اه کرہ اط نک یئاھپ ےک نٹ اھتواش
 رک جات فو رد لاو نت اسد تا ےک ایم اکسل وا یئوہ تسلقو تیز وکدلوم نب ھی یم ماجضا نکیلایکہ بوس
 نیب یفومایدرکدر پس ےک دفن ب نج ترازو ناردمکنرو ای دلاڈ ںیم لےے کل وح کپ ہد نب ناعم زد ےس اے دت فیلف دس کا ید

 وای یکدیشکے لاک ماچ رول انس نت کس نا یک انتشار اآ ماس ےس دادفپ ےن رکل افسر
 نابلس ےہ ہت میغیلخر اکر اوم غور شلسلس اکت باس طخ لٹ ںویئاھب ںوفدرلچ ایکو ہ فورصم لم یئار آر کش واایگلچ باج رضوان
 لیب ترازو نا اروتسدب ون نام کتیا لو وا نب کوم نہ ھت اروا« خر ورد سکس اروا ناوم اید رکا دوکب ہد نب
 ےس فو نوت روا اسکات اس هک تراس نکا ا اهدا شعر نایت نو ورا فور
 اي لات کشور وج ارس ید اکبر ہط باساو لام ےک ںوڑونپ ن اوکخ الا ییا نبا ےن ناوم ےگ کاب فرط کل موم
 ۔الاڈرام وک یو امیسرنروگےک سئدداایلرکل اش لیٹ تاضوبقم ےن ایل وسرطروا ماش ےن نواوط نیا

 نس یا گپ رکا کت سار گشاکں ویز ےس رکی ہاشروا یئوہاطع تمولعیکزاوہاوکی شو رس یم ی۱ ..: تاحت او ےک ھم0
 تست نان ناسار شک اےک یئاھب ےک لا یھب نما تستر اکیا لات کراس بقا
 ایدرکل کے ا ےک کل مت کتا ارپ فلو یلا نب :یتلادب نب فلو ےن نام نج مسا یمہنس یل +یگدرکت یانعت مولی دادفب سلو وا نام رک رس
 ری دردم بابک او )رے زہرہ ن ارپ ناما بح درک تم کاک تعاملی ویلا فول شاپ کلا
 کسر خب هک اراک ا لو ارخب کیف تن ب وار طاع (تافو ال )م تمر غ یکرانص بوقت وم نب
 ايد روس لی لس رقص تس مکس نو ترازو ارم یر تس یقووت لود نارگے دام رجرانی دوکالوناید لاڈ ںیم

 ورق رعاصیردب کس ناذ- ناو رو کاخ را رسان کون لر نار کیں جب قاحساء شئات ا نب یوم سیا«
 ۵۔ای ئافرپ ےرہکےک ترازووک نب لیئاسا رقصلوبا ےن ناوم سین یا ایگ ال ںیادوکب س نا ےرصر صا ایکداور

 2 اب دوس ماتم رک یورو ےس ام التم ےس نی راک عارف لو شوی ست :تاعفاو یا

 ناتو یا ایر کیل تمولقروا بق ےک ساروا یل کتحلادصم ےس کاما ےن ساتما ئابا غل ں شٹ نیدزت ا ڑب فر یکن یوزت

 روتلاش کا ردت...



 لواصح ماچ لج ٦۲ے نورظن نیر

 ان رو نر کفایت اپ ناهار طنین تاب لپ یگادقب ےس بناج یبا ےن یم
 قاحسار ایکن یو تا نیو یب ہی رایدےس فرط یتا ےن را کتان تم کوے جوک انب یوم: ها نوار سلا

 واردات »بوق ار کس رگ ار وگولدنچ رواابآلچ سیرپٹرکوہ و عا عے ر لک یوم وار یپ یر نے او رک یب

 یکے ید یھپلایکب لط نار خس لم لئارکچ بی رقیح لؤ باہ درک [( مک کل وا ادواایکنل تپ یر اخرواسم نیارگید تمل

 هست ناتو بیا نت اس رک ترم راجع نو نا کر کی وتو بل شیت
 نباتی لو« تستر ناب ران ارتش یا ےس ےس وارا ےک کہ روا تس اڑ ویت

 روا نرگی رک ےنپا ےن یا یمن س یا: ںیہ ےگ ہمہ لیپ ےس ساوکت اعتاد ب نا کدر کت رب انع تمولعی کل سؤ یی وصوک نج

 اید رے کر فراش ا ںی یوم ءولول سیم سنی یئوہ یئاڑا یم نی ں ار ماتم نایمرد ےک ضا تم یومروا(مالن ےک نولوط نبا )ولو

 بج روا لرد جر ک پک هوا ےن جن وف یک یوم نب ار وا + تسلط لب سیو یھب ےس یوم نب عاد لس سا

 اینقدر تیام قوا وب هک اھ ویک یومیہ اروا درک مرک اپ ےن مولوی کوہ فورم سیم وا پور گبایماک

 لس یاد یکم ادب راکت سل 9 رم هر نام زس یا نادر بلا امسال

 ہے کپ اتمر کہف ار طا روا ناپ ج ھت س ےک ی ایم اکے ین اترو ایک چ رہ رکی کت سکرین نب نشا ایکلھ رم ناجج رپ دیز نم نسنےن یلاعش

 نیز نی فصا نکی نی یھ ہلدی یر عن بٹن نر ہراس مانا تقو لااھٹ اب اج ناجرج ےس ناتسراطدیبز نج نض تقو سٹ رک
 تاک یبا ای کرام یز نب ننگے کر کہا ےنہیراسرندوکیجئنب نص قیکوہ تسلی ذ نب نیم بج ےس قاتا اھ یک ر تکیہ بالا

 نہ ناک روا وات نوای ای زن نابود یا ی رکت می ےن پور کک یار انچ یک نشو کے نیل ےس ںوگول تی یکتشالخو

 وکں ویماحروا لو رنوکےک ساروا ایل لاک ےس ج ےک تینا یاس صمد شکر اذن

 تخ واش اراک یار ےک ہرصاحم کتے رم و طروا یک جی ون راد کس ویر) تیبا دم یا دکل روا

 وہ یل ڈا یش دونمدی دم نایمرد ےک( رقت )فرا يوم)ن تب یم یارک اتم اک گئاکل نا یے فرصت ےک رگع ارانز

 اس ات ےرسود کیا سج لم ماقم یج سی ںی اروا یاری اتان ںیم جراوخ مو سم ...: ثا او ےک ہم
 ہرمتقد ےک گنج ےک لات ےن لایا اگلی مارا ای ادرک ق تیم پ ورگ اے نادناخ ےنپا رہ اط نادم ن کبھی ب ناطلس یس

 و 90 کت باک طخروا یو داری ےسرہاط نب نوا یلاعش ٹیلنمب

 رپ سن لاک ادعا ےک سار کضق رپ نادعب ےن غل وا یئاھکشاف تنلکےن زانو یا اکو يا نهار

 نا سرت هک نتواند بورد ی ت سکا قلی تاو ں "کیر اھڑچ رپ نادہہ ےک کب رر کش

 ردا اپ گم اکم ان یب نپارو ایک شادوک مان نا دعب رتففراود لاک سخنان از یا رزرو

 ےک ناس لالا یمن یہا ایگ وا شو وو ایدہ تمار ےک ےس ر یارک یک ککے م اقم رکو ناور ےس ناساف ےس ےس دارا ےک قار

 ےہ دا وک برگ اق نا م تس یا ےن ناوم ی ی حلاو ایات واول اکر کروا ےک لاری کک نج ےس ہذوکزروکی من سوق

 وچ ھڑپ ا یعےھت ایٹ دسروکں ویز کج تو ج یلوکر یکن یشن

 بی ربط )رب نر تموم اپ سه گان اعف ۸۰ .:تاعقا نص ۸۰

 چنا ےن لیراف روگ یل نب رق لشد کا ا مززاوروا ناسا لار انچ ےگ وہ ےک ناروا لا فرط یک( ارالاس پرومان

 هه سه بقا پهن لب ی ید < نیل اندراج جو پے رام 0

 یی تس شنا ات کدو روس اد شب ںاہی ..



 لواصت ....مراچ رلچ A نورلغىءاًترات

 روا 2 ارم شب رح داند تسلیم قے فیل نبر انچ کت فلات کت یل نب در اعب

 یا ںی رکن اب پو مک جایگيی درلِیقو: 4گر واایگو+رافر ہون انچایگھ اور ںیم بق ان ےک تیل نل بریک وسو کیا روا یل ڈر زار

 5 تک ارب یر افر کیک درک یدین بھ ےن تیل نہ ورگ ہنس یا ایلر کف پ قاسم کروم کن رد رس
 لار ےک ںویگزرکل ویت س ےک نومرو ایا لچ شا ا ےک قوم کوہ فرحت ےہ یکاروا کشت یکن واول بتاعت اچ اش سیاف واوا
 مک یبا کو مز روک رنک اح اے قادر ےک نولو ہارکوہ اران ےس ناھ ا یس ارت ک
 E ایک م یرف اے شکل ی کر1 قاحسامودرکس پ ہل او فرط کت ط اللارادرواودرش ےناجر ھو هلو نم "بر

 اش وا 2 موکت سیا یاس لب اما ول راک تاک ضیلفجوکل ور الا پ نا ےس یت
 ےھت رگ کد ایرفد تی کش یک اےس ین میم ربا ےن ادب لکا ی انب لک تر اشفکت روک کیا ےن مال کیاےک میئارہاسکا درا تمس ےہ لا
 واکس کس مار وات EI مس بک بو های
 رہاط نم ٹی پک ا اب خمس فو نا ایام ےہ ںیم ںوہجارصمروا ںویھقتا ےک ںااای ٹول
 ایدرکس ادوکس ا تامل ٹولو ینو بابساوج کا چب اھ وں وگولاھت یت تیامنروا بزم لدرج سن ای آف رط یک شا “ےک انا مورد بم
 لٹا یار کر یتر کل اکے ہضحب کس رب اپ ول وسرطروااو رو آلت ہیماشر ون( بحاصم کیا اک نوا )فاطمہ یہا رک ماپ لول روا
 ناچ ایپ اپ ےک نا بارک ا یب شاخ یارک ےس ریت یک اوکوم رزرو ازاپ رداد عرب فاضرکوم جا ذہلییرگراوگا تاب یروکں وس
 ےک یک ادوار کت ا رو رو یک ش نا یہ لیپ ےس ےک انی یکن لوط نا ےن ور ئاہکوچ ید رکی ئاھڑچ رپ نلا ےن نولونا

 هو سراب کس لول یر آ والا یت ن ایمرد ےک نیر فش وا یولع رس یی ٢ش ے ر یک پاو تا
 اب ناجا ےس لک یہوواہ اےس پہ ٹول کا پدرگں و درگ گذارد اب نیا: لی

 7 ارس واردات نت رر شمرپ تار ےک تارفروارج زابناوکخ اسلا یلاےس ف اس امن نوا شرس کا
 ور کیا کت نر ای اب منا ی رب کج شید ناچار 0 تن 2
 یکن ولوط ناروا لم سی نس یا: یگ درک یس یب ںاج روااہکک یلوکل یا یئاد ےن رکی اید یر آر روگ ایش تن ین یم یا اف
 0 رک یا« ایکرداص تا رک نا نوار روا موارد تی ربات سد ات

 ےن نولو نا رس اید لاک ےس ماتر سرواہیطخ مات اکی قوم یھبےن نواوط نیا: یکت یخ تصوکحی کت ت در اش اچ دوا ہیقی فور« یک و ےک
 ایا ایسیقر قت اتم اپ ےک اش نیا ےس ماشر يک اب فریم اش یاو قوعن ب کلام ایل کت درد حا ےک کج کیا

 ولی زن ناو ہ تام اکت مولی کل ہا ےہ ےن رے ایام کور )تی یم اے + :تاعتاے یاو
 ها 0 ی ناتو
 نکا )ر مت اوگرواروف را سن سو 6 لوہے فرط کک لغ ) ناارک نم احا ی ےک ںی ت سا تموت ماہ
 _ وب ال تم لغو روا یک جفت وا نا. بتا یکن ولوط

 سش یی آے لود لا چ ںی رود د مات اک کوم نیرفنچن ب نص نار لا وز... : تاحت او ےک اے
 نج لم ملی یاعرلا یکم کوٹ یس تلور یکے اکہ کا کیی کیا ایا توا ب ایس او ل اہ اک ں وگولدواایدرکم اھت اک اکپ درک یا اک نادناخ ےپسا
 رب لر یم ناہطصا ماقم ےس فلو یا نب ہنزہ نیب اروا یو کل ورح وک امسا غز روگ یل نب ورم ےک نه اف شرت اکو
 ی لو امنای باودر ہود ےس ےک ناوم نما ساحاول ماش نس یا ےن یدراخ کزپ امت سیلاب
 نا فوم اط واک یکے فتح کروا روت دپ وک اطاعت. تن ارد رس ال ےک رکن یب لای اکیا کاج اپ



 لوارص>.. مزاج دلم ۲۹ نورظنتا ات

 سو رد کس مارترچسهن_ فسیای آرم کرک ب جار یما( مالغاکی ئاط)لددب تس فر طاق جا نت تسو ہزروگاک نمی کںوٰپو
 چات رز فرض سیب ےک اہک اپ رے دیقار رپ روا یورک چ تس ےن ناروا ںی و انچا یر فروش اروا یر ال رو

 بلد تناقض کیر نر. نر لو فصلی و :تاعقاو کیا
 ١ڑ تہب لی لووداھھتاوہ ا رس رام یا کم ے ناتسربط وات ز نمرات ات سن هزق تاسف داچ رام نیک
 وکی لو منیب ابا غلات سیا وب بین نوک یککؤاروا نم ےرام زر 7 -  --- 7 مم
 وا نون کب ند یاب تافد دیت ےک وم ےن تنطلسلارزو بہو نب نامیلس یا ما ا زاب رواد لاک باہ دارا تس لوسرط
 ا . تسو اک لارا روا رک نار اپ ع رم ایآں باد طساو تس لرافر لب عاصم زو ےس وم لاو نت لس دمت نواب

 قوم حس قو طاق کد ےک بگ هد ےن رک

 روا یک وبا ےس ےک ناکا رج مس یم داد روا انکار رگ یی لایعاد لئاروا ںویتاسےک ساوکس سا ےن یوم یددعب ےک سا

 یوکی ا فرصروا یکی وے وول ب نی لیتا رتصاوا( پش ی ڑی رک ) تنه در کار ساير رکن دام دوا اص
 EE دار اس رکن گرا لورا ایم لر اپ سکس ورا مسی ناز ار کری رس

 رکوہ تب سےک بسی روا ایک هتک لیا یت نور نیا چای کرد نوت سا

 نوراپ تی لک اوہ بام یخ یسااکں وج ںوود ھھ دب فرط کر دارت ےک کر وک ےس اہ ر شوال دوا ےگ وہہناور بناج یک سم

 ی اکے جو ڈاک

 e ہیک لا ید هستم ہلخ اےک عرب 7 ییا

 نیس اه غورش لاد ز اکہ ولولےس ہشام ز یما ےک لوصض ہنامرج رانی دوکال را ایر کرا رگوک اھت ایکل ےہ یوم روا ات الخ کن اوٹ عا )وال

 ےک ٹیک نر وکی اردا 200 2 ٍِ واب س نولوط نہا تقحن ٹو ےنارپ
 یا لپ بلاج لدارغب قوم رداایآٹ ول فر یکن اتسجد نام کو رگ ےک ی ایل لے زی

 0 ضغی اشیا سرامیک فرح ےس تع اطا کیی درا سا انا وی. ںیم

 ےک کپ اش سے دارا یگ ناھب بناج یک ل کورکی کت ساک جراما یا نہار اکر روا یوم یا کن اسم ںوییچنانچ درک یب

 کر وتب س انمول قو ملا یادنکن ب قاحساایکوہ ںی هی هاب ںیم ہدواایل درک 0 عاملا لانا ق تاک

 کروں اوا یکایک اور ےک ےک یر فر کروا بق ادت ےک یا دار ک ےک اجاق ںور الاس یر ٹچ رک ییا ےک ےہ درام ایک اسید اشک

 بق تاکی اہک رب ےس تا او ناور باج یک کو مرک اطا کے کا ائ اتا رر مار اں وتش ےس ےس دارا کن

 کک لو تاک ے یر تفت کروا ناغلا مییں یں یم کشف قارچ لب کل وفد یم برترصت قمر ا ایک
 نفی ے فرط کہ ورامن نارود لا کب لت زا گن ساب لک شب بقا یت ناسا ےس نفوس واایکب قاھت ےن املا انا

 ایک ڑی اپ ےک ناوم رک اھ ہو روا ینو ج تکو راسلا ییا نیہا ںی سج یئوہ یئار آکر عم یم نورد شش ماده دهن اچ بلک کوس

 جول ےک اتم یر راک افرا سیاه ای ایکن ا دا کا یج ال رک زمرا و روا یہ رایو ےن ناھا

 شی ہملاقم ےک یب ر اف جم انچ اھ روگ قرار دا لا کرداری طر شا احساس ار فا امر فری کت فال اہ رد اسی مم

 شیر ایراد لا سراسری و لاڈ سیم لیتے ک کرام خر کوکی ئاط ےن نآومرعب ےک تاک ھ کا یو٢ تسول ا

 2 9 لاک راہ )ںی...



 وا مرا رل «ta نور راج

 ور ای کک کرب ود اکو اپ آرت اروا املاک ےک ری زن ہک ن اج ج ےن شہ نہ ار کریو یق ےس ارم ےل ےک اسلوب ےن ےپا ےن

 ار ےس نات طے رک س نا نراقب ما یناور ےل ےک ےنایوکو ایسا نوٹ کیا ےس ناتمر طر واری راس یا ےب ےک

 یت درک یت م ناب رکے لاعب ےک ی )تیم یلدا نود یا لا تبیین رای آں اپ ےک
 تارک نر سه نمای اےس نورا نہ ےک ہکل اح نا اکی لیک تاور باج یکں ولاشوکن ور نھ ےن ارس از یا
 ےن ار کیس هزقروا ایکس اب تو کک رک کی یز نب شا درک وک روف ےک کت سار ہر کشی ئوہ عالطا یک ساوک ئار یارک رایت اک ں ولوو

 ۔ایگ آس یئاو ےر ماقم ےک رخ اراتو تخاتوکن یو زق اپ آپ ہد بج رواایکب ق اھت

 7 دا رو لوکس لار تینا گر و تیل ید امہ فیلخ م قہر 2.0. ت تاعقاوےک یے زا

 و اندر ییا ےن ادب ےک یدین رضا نان ایم راد سال ےس بناج یتا ےن ٹیبل درج ا رھی

 1 ناکا بج یک راک لت فلو یا نکہ هان ار اپ اپ ےک نیو رمق ناوم شرد یادم ل وز

 یار لو یئازلنانچاید سا امری حب ار عترت رک اسلا یا نہا ےس ناوم ںیہ کا بسا

 کلام 2 وے ہدف لا کے س یک راح كورا ارت وب ماکو جباری تست تی لی حر

 ایکو سلم گیگ ۳ سیم لوک نیل انچ ید اکو تح اطا ناروا یک کت رحم ےن لم یر

 زاب ںورٹزوکیلسار ایج دوا یی دداچ یک خوچلاپ یش ناپ رات درازب ںیم ےن ہیدرامخ کچ یا ....:تاحقاد ےک اےس
 سالار را بج رها کس لنا دوح ماسک ادراک رخ ساب اتت کیس رول ساب سراب

 ۱ دایی نک

 کری لس کی یر گل تک یم میک ...:تاعقاو کے ات ویا
 رینگ بدر العاب ےک کل ورح ےس کر ہ۶ ی ور سرت ی شوی هه ست پت

 تان نم نر ناب یب یوہ یا یکن اش یب روا لم ارادت کرج تراکت لیتر

 ہار ےس نایک ےس وراپ ب د ںی ےن ےب ییرکی کت راماےن لپ وک ا ےن لم لیبر گنا یکے اور ےک کررقم لپ ریما ےن جارنکن

 رکے و کی فارم ےس یھ انب تشیل یکن ودع نب ناردحروا یت رامن وراپ ےن لم لٹئااوہروآہلضبپ لسی مرکل یھتاسےک ناروا یکا اھچ مو

 ایک یب دس اک وت ےک امی نب نورا ںولرےک لوم یا ے تاو یا ٢کر د تست ا ےن نابیخ یب دعب ےک گنج زیب رنوخ ک یاروا یی ار آ

 تروم پ تشاط یکے تادوجوکعح درج ین نب عن دت عم یلغخانچ ایکن اور ےل ےک ےنارکررقعمززوگب ئاچ یکدادخبوکءارمادنچچ ےن ںوہا

 دان روا کی ٥یم وکی یدرگکروپ اد نی یکے کل بس او رک کل ضم ککتدم کیا چ انچ کت انک لوم توک

 ست هوس يا بس دات سیب نوک تفالخ یتا ےن لکم نما سابخذا لا یدت اخ. :تافو کرت

 دون نشر اسمد اپ تافد کشم یئاب - سار جد

 اوہ لمر تاک لوا صح ڈرا

 ا۱ شے وہ تیم اک ج کے اع( ۸۰ف“ + دلی ہار مونأا )روا (ا۵ ےن دلج نشر ہاولا)/(۵۸٥ فہ دلج بہ زلا ور ٠(۱٣۳۳2دلج یر طے راج ).

 ۱ شنا



 ۔-- نرلف یار

 اھل

 د ص





 مودرصح  ..راپچ مچ ۳" ۲٣۳ نورى

 ھ۸۷ ۳ ےے۹ رڈلابرضتم قوم نیر صا

 تن الخ نام نارون ےن لا ایاتب تشارادابیاوکوادضفہراب ود ےن سج ےہ ضیاخ الہ دوا یلید قم

 یک رخ کس نر ید کیک ید لا 1نآوم ایک

 وہ لان اکرم وی ۸ تو ساب ررکتطالخ اوم تقیقتر یخ اما
 5 تن ہت یھیےن سان نشا یرکل دارت الاول
 ب ےک رپ کیت یکر ےب ے ریت سیم ییدع یو فن یب ےنپا ےن دت ہذیاخ ول مر
 1 _اگوہ تقالغث راذ ی رت دعب ےریھ کا دار کن العا

 ۷ اروا ارھا ند ےر سود ےک لاقتاروا یگوہ تافو یکن ھے ذیلخدحب ےک ہعقاو سا :تالغخ یک ضم

 رت دوس نگر اش نر یو پس ترازو نادم لوکب ہو نی نامہلس نب دین ید بر سفا یکس شو کردی مالف ےنپا دعب ےک نیب تدل تت
 ےس فرط یک یل نبو حر واایآ( نشہ ڈ) دفواک تیل نبورمع ںیم ںورش ےک تلخ نام ز ےک ردضفتمر

 ایگ اور اڑٹج روا تعلض ید کی بروز زس مان ےگ فیل نب ور ےن دضتم ہفیلخ کت سار یکن اسارخ تصور وا کس لی ج فن اھتو ابا

 سرکار ار لب اس اب اکیا لاتین ن ءرھن مم ورشیک تفالخنام زیر ضلقم

 نم ب تالف تت ہہ EO CC رب نار ناسارشرنروگم .: محشر یب خار
 شاد یاب زاد سیتی من لای یھ پ ےن عار درک اردو ھت ےس کالا یش کا یکے ں اردو ےک

 ۱ ۔اید لاک تم سر کے فیل ن سه و ا6

 سا ورم پا ش ویو ای اچ فرط یکن اجرج دعب  تسلک لا شرب نب : رعب ےک تک ار
 ۹ ناو فید تک رم اپ و ور اب رم لای اژورجم

 1 »اپل ی

 )لاا دے یر تر اب ا

 جا ای مروا گلو یا اکا ےس مرم فلاب ج کبود یے ںی
 ۔ے تا کشا فرص واک راے ںی ڈو یش لا (ں )گڑ

 منی عار ھا علم سا سین

 'نشییادیدج ؛ہ رر تیمم



 موو ۱ ۲٢ نورلغ ن یاّتراج

 ےپا) سرو اش مزر اول تار کم زراوخ تی بت تبال 1و پایساو لاب روا ںویہایہرنچ هس قاری کاپ

 ےہ 0 مارتا: ت کتابو ئار س دیحسیااریغانچ وآےن اپ ے ر یم رکے درن نوب نار جے اھچا عو دیر یلاعرد

 *۔ے٤وےد٣لارق هد پاش اپ ےک تیل نور مگر اتا ساک ا ںیم تلف ترلاعردا کر اط تب یخ رک

 ایا وک راش ورب معب ےک رواہ ےن ںوگکول نا ہک یہ گر کرا م تالا لوم جرراوخ......: هوای رو زوج يلا

 ءاعقراخاربق ےن روہشہہزوج دان: سبز شو ڈو دعب ےک ل ٣ا ںی ےک ہڈی ردا پ آت الام ےک سرا اکا ہیجاھتایلا را

 یے اداس ات تب اے یگ ترا کپ بی رفکیادزوج یلا یل اپ تم رک تشک ندا ےس
 ہوا شوم ی او ےک اش مک ایا ےک خورا رش وا ےتالرکن چ ںی ےس لگ قصار
 ور دبی رل ولوو سا ایگ ج بنا کا نیم کن وا اف فراق جک اف بشر روا یرامید رخ ےک

 ب تقی کل اےس سم ےناج ےن آل اپ ےک سا یھب یئاہیبدک راوجو برقدعب ںوڈد ےڑوھتاگل ےنرککی ار یک
 0000 ےس سنن کت قام یکن ا نکل ڈے و ہزج نشنروا بابساو لام ایلرکل وصف شو وکز اکل سی /یپ وصرواےن اک
 دریا ںیم وس ڑی ڈوکل الہ ست اراک

 رپسواارنروآ

 تر روم ےک رک وک ں وربیروا ںوہج اھم ےنپا ذی غالطا یکت اعتاد ناوکی واش نوراپ.....:ہلتا اکیا وراپ
 لری کا ان ے فرط ل دراجات ایا یکے یر ایشوم روا یر ھت تییاہنہ رعایت کل یت سیم خا قو وجوبا لو نااہلی لق ےس ےس ار

 بج ےھت ھتاس ےک نوراپ بلد بلوک و ںایاخرا ےک ےن وہ حلق نونو یے ژو یک ورکر ورس عشق تفروم 7 3

 لب لک ےس ےس د ناار کد سد نکن یب زی غنج ملت واچ الاد ےس ومر بی رقت ھل رک یارک رام ااکت اب سا ےن لوھأ
 ںیم عاق عام ےن ںوڈود ۓئاھڑب مدق فرطیکہزوجونا ےک کہ قرب عل متاسےک یلایماک ےن نار ھتا ادر مات اک تیس ںویمددنچاک
 ووروا ےک اکر ڈے کج نام هه کا تو زپابيارگت یر هنر تسنیم رقم
 ےک سادوااپدڑاگ انس اکی لاماکی پار رک یکی ا ےس نادرا ےگ ےس را کد وہا راز کا ها رب یار تیز
 بدر نکس لا

 نتایج کای باتتم ےس د رک تنم ی جابر شاف تسلگل اه زوج :توم یو زوجولا

 راپ رو ےک کره زوج

 ن ےس ےس ادا ےک نام لس دارفب تفالقارا سرت یف شوی فو. : نایت لی روا ضتمز لخ

 ہناف بر ب 0 نا هفس مفاد ر رج بوک مرا رند ب7 کن وا بکوم نابیش یا قوا باب دم مچ

 ناشی ےہدتاو ایگ "ٹول ںی او لکم ےک کر ڈور زوکن ارد ایک ےیل ٹولوں ور ام ےڑاھد :ندوج رپ پو رک یا ےک رپ

 و ٗںوگوادنچ تعاشروروا ا کت رذعمروا ےئ وہ ضاح یم تردخ یکہضیلخےک کم مارف شورت ےہ شرف کت طاها رده

 ۱ 2 اب روا ید مک او بحاج یکت فان لرادوکس وی کشا یل رکر وم تصاوخرد یکن ا ے فیل ای درکہلاوح

 لا بس وو ےن تا انچ ےۓاج ابد ام تال هر قرآن ٦کا یک اور نامر
 ۔ایدرگن ادر ہرا یارہد ھ ف ایتروا بایساو

 ایکس سلول مکاتب و

 (رر م30۸ ۴یف ایا ند لا ر )ںی یت ی اکے طال بج یی... 9 دی ایک پ ےس ۵۹۸ فص ؟دلجری اند ہار اش گلاس

 ۵ع زد نج جا نما لاک ر چ ں یک... 9 عبرت تا ےک نکی ۳۴ ۹ فض لئ ریا ی دوج وم ساپ ے راہ...



 خور ...۔مرامچ لج ۵ : ندرت

 اروا ایکو او فر یک یت را گرا یی کا اپ رر کک تپ یم ےراپ ےک نودتن ی0 نارمج گن ..... فر نر درام

 ےس روا آپ مم اقم ےک وہ عت شودب اض بلغت ایک اگر ےس دادخب ےن رضتم لف ویلے لا ای ایگوہ لاش ںیم ںویماح ےک

 دکل نصر لایک ال سوم ےن دم فخر مرکب وڈ لج باز ےس تہب ایک اود رکاب ںی ےک اکا یکم کرم

 یر لو یا مامان رپ نیب درا تتو یا ےہ رزم لغ ے ایا تساوی اب کز وب ورام ار

 باغ فو انار یا اپ وک زاوردرکر اپ ے دنلبزاو ارت عس_زدردک هل ریاضی ندا :

 لایه ایشو لقرواوا لاراب اولی جک لی گل تیلور دن ےس ای کاوہ
 _ایگالچ یاد بناج لدارذب ےک کر قم عروفتتسو کیا ےئل. ےک ےن رک ہض باب ساو اب کس یار یراق

 گری روا نر مرا نت نیوز ری شم) لب تلف مری : روا کینافصاو لب
 A رام تفکر ر ناروا ھت روش روکے ےن هج لک سنا ام فر تم سو

 دف ارد لپ پال اوج دون اس او

 کس وند ناد تروا بولات نم قاحح اوہ ہنادر فر کل سم لاج ا ب کوم اکر تم یخ شوی ۲ :یرافرگا کنار

 +02 7 لا ا کی ےس نار گی کل صا یروضتف رش فوج ضاح ےن قاعسا ےک اکا
 ن زرا اور ےس شرف یکی وکرم س نا 7 ۶

 اس ےک نار نی نیم ردوکی نب نت ل ےک تقئافت یکم قم سا تقو اوہ را کر کیا ےس اپ ےک نارفحز رد ماقم ںیم لم

 ہفیظای ورک ناور لک تمرض کہ ضتمفیلغرکے ر نان فیصو کت ساوخرد یکن کما ےہ فیمزوم بورے نار نب یک اوو وم

 برف سنی رسا ماتم ای انچاوہ ناور فیصر ںی بق اھت ےک ناارترای درک داص مک درگم ناف بد ےس هفتم

 یئاشاوہ اڑ ای کر جد فاش اسم خ انچ اگ اھب فرط میبرد کر وبکےس یپرخفم بناج ہل دووروا یئوہہ تسلقوکن ادت ںیم سج
 شور گر تی کوہ یکےل دان رک شخ ےک بولا ب ناھ ارک آے نادت ایک ب ت تاک ور رک ا ےن رل

 لار تظاط یک ا یئاپسرنچ رواودر کرن ر ظن اتا دمعےن فا انچ ا رک یخ یم توا اب روکا ےن بولان تام ا بس

 ۔وورگر ا

 شرق را واتس ار داف ہا وہرکذ لیپ کا جم سارضتزیف ....:لاعفشا کیم راغ نوراب

 سام داف نور ںہد یگ ف ذارطاےک لپ ےس مے رمن زرو ا ان نچ گو« لییاوووخرکا ارت لوک ہیرو کے

 کاو اورا ایا رام لالہ سا سرم کیا ااکن وراپ ے اتا درک لمت یم تلف ت لاع تقوہکت ار رک اپ قوم ےن پور گکیبا ےس یب

 ہد ےس یا ےس وراپ ایک اخ کیا کٹا ڈوکن وراپ ےن شنای درک دامفدتف یاب شک وا اپا ےن ساوہادیپچ لاعتکشا تخےن

 رک راضی مک یم تفالخراب رد تاس ےک طخ ےس اواو سا ےن رشد رفع رک ختم یر داپ: بال

 وک وکی ب ن ےک کہ یقروا ل زا مت نا تم کل سام ای درک اس م کاکی رات کک نر وفرواایکوہہلوک 7

oساری ندا را سا کس ندرت ناتو شی یا گدی رج کس نورظن راتدوج وم شاپ ےرامہ  

2 -- 0 

 دے د فکری نیا لاک راج سید ےس ییوشتا روس ہے وف کوہ ریو قره یا...
 (مرم)ا۸ ےن ےل مریخا ند لاک راج یی اھت پ راج ای نلعساک ےن رکل وصب چا رخ ال اعاک ینہ... ٭

 ۱۸ے طر شا نیا لاک رات ںیم اتے بابحاودرو تری ندا اف موم ٠



 نب تہ اغا ن یلک یک راکت و و یو
 ایکو: ماتم اکں ورارج بح یوم یا ےہ کی تار فص غ نقل ف بی رقےک ہلخمایکر و
 نیت اص یارک یا ےک یا ایپ اندک فر لنت صبای دکل نر

1 
 ںیم ر کروں ا بس اے رز فب انچ یت س اوترو یک اس یورو

 :یراتر ین وراب

 ای منا ورک تا ےک لوراوسوم

 7 یر غ ی ریو فص س ما کا

 ۳ کیا ان نی ماما ۱

a SSنا ناب 1 ی  

 داور باکس دا ر هم ےس دیت یک ا
 ہرا ¥ E اب دات تپ پ اک وراپ وکن ا ےن ںوکول نلارپ ےک اھت نی کوا نادراپ ہک

 ا

 کا روا نیم مک الار اورا یگ باو ادخل ںی ںوٹیراج یکرخ 7 رب لو خیر رضتس زی لتا ۰

 ۳# ےک ایک یل اوم یہ ےھت ےک ن نا مار ےک اوہ بیوہ با یک زوم
 یا یک ر فص یکے د بیل روب ک0“ نوک رشملا ہرک ولو هلل الا مکحال ےک ے اہ ےک ب نک ےک کاو

 ایکو باک ہعقاو

 ناور یب ہی روا خوب ا اچ ید اب تل وت رعت لغ ںی لکی ےپ ےس ہعقاو ا. ورگ اتیلاک فادوا

 اکو هند با شاپ سیده ترم ایر کال بابساو یاماک ا ےن دضتتم انگل اپ مک ملی فاد لان یا
 ساب هارو جوو روف یوموو ی تک ر دایخ کا شک 74 لی ترشح

 تن اکر

 لرش رر پارک نت

 8 ی و 1 را 1

 و رو
 مت شش هام کسر راک ا ےہ یم تترابعوج ری ۳۴ف ص ٣د نشینی یل

 یک کرب تاب ےب وکلا تچ رک راے وکی دا فرم اکے دم ی نوک رشملا ہرک ولو ہل اا مکحال”
 ( رم )ا۸۸ ےک خانم لاک حر جس ین یقاو+ انب لاباکک ایکس ا الف



 مووصح ... .مرایچ دلج اے نو ہرلق ن یار ات

 و بط اتے رم رد روا تنطامازوایدزکل اخ نک رکھ راح ےب هر ن دورت ب ج ی کدے 2
 لے تو یو مے مروا جس یر کل وت تس اطا ےس یا کچ باق ابرو شرم یئاھبار ات ج یاد تموکٛ تو او

 وتو ی انچ فرط یکز اوہ رکن کر کج ود رضا رکا جت تضاد ےئل ےک نیل مل صد سورت ےک کاش ایگ فرش ور )ازل
 ی اے رر ےن تنطلم ارب زواوہروصام یکرش وی شپ نابیفصا ١ےس بخاج یکم لادب نب
 ۔ایلتسار اکے رے هتل ےس ےن ےک

 7 رگ فی ره. :فلد یا نم زار نر
 یار بنس ہت یف بت ایگوہ لیاو بناج یکدادفب کا اچ فیصای کنار ناف صارکپ چت قو ےک تار راس
 وب یکی رشوت یوا رک یم نابفصا فارطا ایکن ت تر لیکر فر ب اددہاید مکاک گنج دا یر گ
 تہب نایمرد ےک نتقفرف یم یب نامخصا فارطا یکی تار آکر عم ےس رم ےن یک اب ود شوی کرب کدے د اف تست مک
 ایت یاس ولی زن گرل 71188270 وہ بیع وکی کم ا

 تگ ہ٤ خر اع ادب ےک ےن رم ےک پاپ پا ےن یل ابن موم .. نزار یک ب 2
 گوپی انس هر آم فراطاےک ا ر ضم باف تو ج زیاتی ورکر تے یارک ی مان کیا پا ورز

 رز روضه عج ناب تب ںیم ےراب ےک یاب رپ ےس یھ یے رای تیم اسلام در
 ۲ اج ںیئاو تشو ےک تار ید آر رواج آس ںیاتساد بی رفد بیت یس اب ےک یو اوکت ارض از فا ایوب یمن لا چایک

 رکن یک ع کھاد ےس اات رکھتا یا ےک لک ارس بس جن و بی | :رارفاکی ولا
 کک رک بارہ ی کہ وکی وار وا کدام وارد اچ ےس اہک ب مر ےس اھو ق کن اسنا مک یا ایا ١ےۓ ایک ل مت وکی ون ایگالچ
 اپ برق ناک ےک وا یا ڈ ٹاک رن یکتا روا یک اپ ےپا ےن یو او تا روک کیسا راف ےس تجھ ا

 جن نیت لوازم امت تو سا ای م اعاک ےس انس فر طیور اور ها زا ستار آمیز

 تر 7 رکے ڑ ڑود مادخ ےس تصرہ یکن اکمام روش جارد رکات مکا یت یک ےس مچ ےراوکنیک اروا ایک زر
 ی و Ed یی ورک سرا سک۳۰ کما سینا
 راما ےس امری یک ےس ف وا ےک منی مار لب صیاد روک رو ںوم رایت کس دا کاک ر

 ماي ار م تاکی والس نویو ود اکتقافر ےس یم نا ےن یو وبا ےک وہ عرکیھجوار کا ںیمہصرعں ئاایکء دعواکےن ید
 یس سین ایگ 7 ا کیا سیم ےگ ےک تولا نارو ےب ےس ات تایل ب تم اکن ا ےن یک درک ورخ ب اچ یکی رویے علق
 ایگ ورک ناور دارخب ےس ناہفصا ےازوااید ناهار جام اکیا سوسک اھب یا ےک یادو ا ایکرمیرکپ ت

 تی ہیچ ھم اٹک اچ یکی اروا یو ہل اتات الاب دوکو ریو د آے ن سک ۳5 لا شوی ۳ .ےتاواک ا نیا
 ر اوہ اتوب لکو اھت کیش یھب مب نل ۳ باک رسد یخ ملا یورک ی اھ ےک بر ج رکا یا ےن رم ذیلغ

 ها نت لی کس هر کم تراک نانا کر ہا ایکو مئاقہلسلساکییرامکسروا ییدرکب صف نی 2کے وم حتوم ےک رکو ر ای
 یخ اور ضام ںیم تفالخر ابرو ےگ ےک ا یداوخر ذر وا یدرمکت سساوخرد یکن لا ےگ ےک اروا ےپارک ٢ے ےک اک یب و ط غ

 نتشکل رپ لار عب گن لا یار برو لمس ےک کام رفزارفرمےس ہرا تعلف ےن رقم

 ( میٹم )۱۹۵فٹ دل یشا نیا لئاک یر ج تگ اھنای کرت ےن دضتذیلخ سم تین 0



 ہود صح .....مرایج رلج ILA نورظن را

 ۔ایلرکر فر یم ل او باکس ی مارے اچ مرآ کک اھ رواہ یل دب تی یکتا

 ےرجد یکے یت دن تسار رو یو تست رم کر ین ائاہدذ کاست رکے ی :لاحاکج املا ی لا نیا

 ہفیغ ںیم ویلای 4 وے رپ ےک نایب رآح! ےک ل وات یارک روک ارم کک اف تک سا شر رل

 a رب کیک( مانے نابم ) اف با دریا يا نفسی لاعب ےک یا ےن رشت
 مارو طا ےک رب ی رس اچ اپ ےک اسلا لا نب اح چا تی چتر

 ۔ چک یک اہ روا فتا مکس سارا رواایو رکن اور نیم تلخ ا رد یک دیو رنج ک توت ےک یئاوفرشز و تعع اطادرن روا

 ھ۸۱ زاغ کطمارق

 نار نب یل نم وا آی نی رگ تافاضم) فی دہن ی ست نو :زاق کمار س ماشو ر
 وو بی رق وا ارت اور ےک کر قم انا ےن نام ز ماما کدہ کت کیک ایہ وااو یت یم ناکممےک( مالظہدرکؤاذ 1اک ںویدایزپ)

 برکت تافاض مک انس ےک رکھ ایکس یش ےن کوک خاکی رہ ےک رک کف یطق ن عیغ ےن اات ی یش اہم لر ج رز ےس ایان رکن وغ

 7 پیش ساید هرغواک نرو تف ےک کدہ رو وہ واانسوکس اےس یر عش تعاطاو و ابن ےن فیطتن اش امور دشت لک

 روت شن الاد تی کب ییا ےس ںیم تیبطآ امتیاز سانت

 ںیم سٹنایرکں یج کی کدہ ماخا سود کیا ای آس یلاو ندی ایہ تب ےل ےک ںوٰد ےڑوھت یجدعب ےک ہقاو سا. لوک ی

 بیس تینا یاد ست او ھی روتا رشک افر ارقا تع اطا یک یطق لا

 لا چا کل کتی نوکیا خار تک دوا رب هر بم انچ یک عب ےک ی یک ایک یک مک سار ام

 تست دسر شو کل یر لات کنین ایه رک مس نازل نا
 ہطمارقس یم نیت ٠ ےن یلانج دیعسوبا دوی بس یاب ترک یی ےہ ےس بئاج کن امن ما دمی کرم یخ فیبر روااھتاہ راج آ

 ےن گلمیت اق راھ ب وکر دلم شاذ چاچ گنا باک تو یک

 ےن رعت نیا کو رک( طا یک ا مج تالخراب رو ےندرصب روگ تاو یکم نما دور فرش کف یل را

 تفالفلراداچجب بج رک ہرصب سوپ اتو( ےس وہ را دراربہدوچچ دم ٠گر ید مک سان لایخ هک تفت رب

 مکے وک و راسا چ وو( اھت ی ای رقم نروگاکنن مار شم ترور گرما قرار اک رافوج )یون نہ یاب ککے

 اچ رم میکس صبر سهره یھی اکسیر ریو )ی وتوو لع ےک عی دراز ود یا ایگ سا کس هر

 ریض ی ریعموبا روا یورک وقوم اے نقل 7 9 نوم لا ڈے روشرو ےڑب کم اش ےس

 بات سم کج کج چک ےت وہ ت دے ر سودای شم گرگ یابد با یک و

 ےک لک ب ےک بس چای دل )شل لی قند. توالت فرط دردم تیبا ۲ یک روا ی یو

 ۔ےاکچ۸۶ نابشرام ستار

 سان سا نت تی /نشالی ےس اے ںاہچج ےہ تمیم فر طیکں کاکی بانج یا اےک سیافیب؛ یلانجلا مارچ نج نکس. 9

 قبلی مانی ی ےک اش م ایپ کی یا کل ےس د ت واد دات

 ( مرت ) چ یک ے واہ لورا ا اک جرات ےل ےک کر تتار اک تر ارق دوج وں تیب ۰۰



 ٤ مور صح نک ٤" نودلغنبا ترا

 پروا روا ورا لا ا ی اچ ںی ئاو بناج یک
 ھی اکور ےن( ہر یما) یا یک ےگ ومراتب ےن اھو نوء الجو روا لیا یل ی وشبہ تہب یر صب ےس ای رک اھت اک اک وو
 ی نع یو ونشو علف قلقا آدارخب ے ںاہ روایت ہلیار گوہر اوسودایدرکاہ روک اب۶ ے ریت وباع! ےک ےک رم

 تاب سا اپ ےک تارک ہا وج ہی درہ نکے ورکو کاک اکا وہ فرط سار واک طارق ماش کلب... یر 27 ۳
 نطق رک ماس ااککت ابا ودرلچپ ںوہای ال سی یک خاک ن اروا ہہ اچ: دص اقا اتا ےن یہ میا کا < راک
 نر شوی ایم بن سر وای چ ساب ےک لڈدب ہناغ ےٹودسا یب ںیہ یر سرا لس نو ےس می درادولاو

 پدری سلم نر یی پر کس لا ی لو گاه تون بلک یکجا سیر بیک لوک ےن

 ٭-ل کت دری ھتاپ ےک درک ےن کروا نالی باہ کب جرم هاب نکن منه سی
 ںیم زکات یکوگواکس نا ےت رھا یکد ای وکس سا ےس بقا ےک ا سا تیتر ی ماناک ورک... واک اکی ورک

 ےر یم یگد کال کیا کہاھت ویا لو تا نی ادکلن لرد لوس شوالوا یک داس فن نی اد لیا ا
 یف اصر( م اغار ضس لغ ) لم انچ ی صبا یرییردا چی
 شع وف ملف ےک اهر رضا ات لب کس سارا لا یو مک ورک حس تقو اقا رد الپ یورک ےس باج
 ایدرکل ٹیم تفاطخر اب رد ےن لیا گوہر آفر گرادرس 0 کبااکطمارقروایئو+ بیع خوکل یی یک عم سادوااگ

 مارکہ نا ےک یاروا قانت شاک ہ نامکباراہتایک ا رد اشرارکوج بطاتے یا ےن دضتم فخ. گنی کی سم رقروا یخ

 لایت وں 11 اس لا ارواوہ ےت روظوختے ںوہانروا ںوشوغ کول متی جو یک ںی یل لوط ںی لومت ؟ےراہت پرایک
 وں ورکذ نفل نا ؟ہدآ یک ےس رک ل لول یا ںوررکاروا؟ ناصتنایک کپ 1 79ےایکل وت ےن حر کشا ںیم میگا” را ےن سا ےک

 دلا کیا لوعر الو ود زا عو ناف ے سننورٹیھچیوکن بنز ایک تاریخ هک E1 مکس اوم تاب ریشم زاد
 ےن وہ بلاط ےک تشالظو ترم واک ت تایح بقا بلطم ارتب ی ام ۓ رومے اہ تتر شاپ ابرف لاتا ےس یلافراد سا ےن 7
 رگیخ ےناسےک گرا ہدنز سابع یھب تقو سا سا نشر ترا اپ تافد ےن رکوبادحب ےک یا کت نیہ ایکن ا ےن ییربا
 یک ید آکر اروا برق نے ید آھ قو لایک ااش شرق لب اپ اردا ہہ لدا اداب ات ےس رمت
 لاوکے روم ےراہتےنر روا زم قلع اک ایل اب روم ےک اہک اوہ رہا ےس سا ےہ تباخ اقدام لب تابع
 لا نکن باوج هی تس مضنت فیل تبس ہفیلخردارادی وند ےک تالف لوا تے اتم سري نت کن اخامت
 گرم دک وھی انچ کک ورش لے تالف اغ“ ورکی یل ڑوج ڑوجرکچنمل اھکی کس ا دما

 اا اقای طرق یفوکداوس ےن یلیٛٹتقو سج... :شوش ںیم ماش طہارت 2
 فارطا ےن ہلیما رقم انچاھتررتمےس فر لا نو راپ( مالغاکن ولوطحا) زر نش لوذ نا شو فر فرخ دم

 دلو تست سام سما رو رو لر را کگب تسلیم اما تو لر

 چرت پویا 0
 (مترتم) ۵ فعلا رات ده یتیم لول لک درک دار تم.
 ۳۳با نالاک تک تک نیاوران



 موو ص> ۲۸۰ نور را

 الا ناارکت را اب ی ET و تققوسا ںیہ ےک لام ز ی ا مارا

 توں 2 شر راما ےس نتو اےک ارا س رک نکا ےن مہک یوکے ارم رکے کا

 اومدن ناسا تساوی کت ترش یکم ضم فیلخر کراتا سرواایکل ےک رک فر کوک ن اہ ارتا فی: ارے فتت
 یکن یو چک دی یرزروگر تسرود یرکروکفنم تساوخرد ےن طه وا ابرق ترم یھ زرو ی

 ام وص ساوج )وکرشب نی :شزواایکب ترمر کشا الا میک یا ےل ےک ےک ت

 ِ ترکی ۳ و و

 یا تاج ات واک ےن را

 تیم اسارت رافص

 م ارواب ترو تا ن ا ا

 ترس 1 ا ا یک

 مت رن رو اپ ےک وای زا اٹ نام ز سا چایو ب اوج مرا سو رم و

 _ایگٹپ لش یراوشدو تقد تا از س ناک ں اتا ے رک

 ۹8ش سسر ٹپ راس اک اج لنا ےن لینا :تومروا کرار یک ورع
 1 اڑپ لیپ ںیم تس تساوی ۓساووروا اوم شاذ تسلی کیم سنی ین نا +

 2 1 روا ید قے لک اا ایرکرافرگ گو یب

 ندی قا رنو شین ورم ےک ےن رپ یک ےب ےک اروم تافو ٹو 8 یکد ضتہغیلخ کک ابی د

 ای رگ وہ ثم قت ترم لو یاد می کا ج رف تانغ تس واک کن اار فوکل یا ساروااپ درک
 مرقس

 : مز ےک یار دے ب ےس ا ات مه تا یار توکی نور

 ١ یا یر شلوار ضم کل امری اور سیستم کرد ها

 تیاکش و اتم تار فسا ات لو واک کک لیبر کش وات ید اک ب ادد بکر ےڑب تہب صا ارالط ایک

 دلو اساس کا بججاحروا اتر تاک ےس بجا ےک یا ی وما ریپ ےس ںی وں

 ال یکن اسارخ تی رف یک رار وانا کف یل ورھڑر روگےک م نجر یوی زن لر ناسا کری زنم ر

 تدا ےسا ےس لا اای درک وکب اج یکن اجر اگے اہ ہن ےک آمدق ےس تموگرورع ییا ینا تگ ا کے کل ایخ یو روا یگ

 وراپ نک هر تیبا ورا نھ کرا ورم یکی ا ادای رر یکے م اے لاباس لو کمر 00 اک

 ےن لی ساق نو یل ایم اک الف اک یا ن ورو کلام ا بج رھی روایت ایک ب رس رک نا ار الاسس اک ت یل ار

 ایکن اور را زراکن ارم رھکاتب رادرم اکر کشا یم کت فا الکل اختلال اس

 ون وراپ یب رھیدحب ےک یک نیرنوخ یکڑب تہب رواوہ ہلباقما کز رو اپ نج : مپ هس اورد ےک ناسا :تسگدیزمج

 اب در ترس سن اب نم 2 فرم اش فلات ما کی ھوا وہ تاک س ورش

 سا۔ایگر م ےک ںونودنچ دعب تعاب ےک سج اوج یز 7 ید وخ داد گا کرام ےس یر لا شش تسکین

 دل لیفت اه تير شش کر عهای ابا

 با ی ناسا مقر ای واب اہ یکن نور نت گی ےک ہقاو ا :طقرب ناتسربط اکن اماسونب

 ظر یے یم اوم ارم جم حا
 +انجارکے اور ام ےہ

 چای داد 2

 سکیم ا وا ےس وہ لو

 داےس



 میدرصح...مراچ رج ۲۸۱ نورلغى اترا

 ےک رش کب ان ا مل ۴گ سای وم ات اعات مو ییا اک اردایگ ۲ش عت ےک ناماس یت نلازتسر روا ناار وص ےس ہنابہ ز یا اول

 ایت شاء اشنا ےک ی رکن ایمر + ام

 تد اج یک ر ںی ےک کم رکن ایج ریا می کاج دعب ےک ےل اکڑ وک آے یف ےک شا نیا ےنر تریخ... :یر روگ
 ی رفت وصف شب کاج ید تصور دا یر اجر قرص ما اقای انس هرات نور ی سنا
 لاو رمز یلظوام ھساوگروا نب رر نقق باطم لا لو نان انچ و رکادا خرارخ وطن الاسران دراز تاپ کرد خرب
 رگاولب ےن کرک ارم ن ن ٣”رواای دان رو رب یا 7اک رک پا فرض یف ویزا یورک

 -ایلا+ رٹ 01 )ا

 س دام ز یا یم ولت نوت مر واای ورکر قرا لب ےس لوس رک ماند آے ےس حفوم )بخار ےن تم ہیلخ نک ا: مالف بغار
 نت نرم کتک اش ومر طے بغ اراھگر دیت تلاد بغ ارد حب ےس رکھ ایکو طب کب ایس او لاب اک ایگ اکہ یت
 ' راوگپ تاب ہی وکن لوط نج ھا اھت اتری ھتاسےک ءاعد لہیطخوک مان ےک( مالغودرکواز ؟ےک رضتم فیلخ) دب اھت ابد لاک ےس ہبلعخ مان اکی ورامخ
 ہرا( الف اکرام ام )نا مد تش و ےک یاد توی اي لاغر نان خم گر آتی حامد کر دا رگ
 متفروا یدرک رو تشیع نیما ادوات لو 1 اکیا بایساو لات اتم ادحب کس لاروااپ 7 جزوه لم

 وب ا ا

 ۰ دم شب اب کا جسم کبوتر

 تے تے رک تہ تہ یکم

 ناور ایخاکن ومن ا لی تلف الخر اب دوا ایک يطلع ےک گاھ ےس عذب( مدا اک رب روگ املا یا نبر )فیصو لم نکی ا ایکررش رقم
 ےتاجاکدر گرو لمس ندرت تع اطا ندر ےک بسا گندا ہال ےن رپ شود نپا یادرنا کل یم کین

 ا وز ولت تيم واست رشته ورک رغ در ووا تلور ءامدوکیکرنز تاک

 ئاھڑ رہ + نولوط نا اسلا یا نب رح ات آ اک کا رواہ زظ یگۓ اج وہاطع تمولح یک حرص بج نامے ایکو هر فی زا ما ےہ یر ۹

 اگے اکے شق ےک سوکر ھوا درک

 کل بز نی ماتم 7 مک یار یار را مورخ سا ےن دتخمہفیلخ .. لو یرافرگیکف یو
 کارت نادال رو رک سدا ما یت ےن دن یت و ساک رعت تارک فرو یبصو ےن رکن یارک
 ےتار کار کت ہ امکو طخ ےس فیصد کلو و مارا اد مولود بجا بوک کی سطر *لڈم ہصیصمایدرکخ  وکبناج یکں وسط
 نی و مروی نب نسب دعمر کوم داف ےس ی ا دک راج یوں وک کریک اسد یا شلیک کرک

 دا بیس رویای ین کا اطناروا ایگ

 وک اح نیر فکنمرکاب سیلاو ےس یر کد ع سوکہ نت ATE :نام یرفظم

 در یو ناسا کت باک غ لیٹ تفاطخر اب رد ےن لوعاروا یگ و :ادپ یگ ان ے تموکعی کل اوکں وی حر ایر رقم

 روا کک ون کور یم رجا م اتمر ز افاق ےک جاتے رکی ی اوہ نک انتج ورب ہناخ ےن ےل ہلیق ۰ :یثدایز یکں کددب
 شرتمہرابود سی رقم اے لاک جات شی ۵دب ےک ایپ ہدکال جت بت یس نی ایلٹولبایساو اد لا یو روس رج



 مراپچ دلج AY نورظنا را

 _ ےک لک تما روا یارک ذوا اے ناق اے

 یون ی فو لایک خر راک راف ےک کر ج ر ن اقلام کیا ےک ٹیم نب رم م ھت کر م اط شی ۸۰.۰: دہ روا تیل یا
 اق سا دو وتر وا ر اکڑ وکی شوٹ یک کپ یاف ےن رہاطاھتاینبرنروگا راف ےک رک ب بت ےس یٰاھفصا شاملو امر کلا

 ناچ نات ہداراار یم ےہ یٹامرفاطعع تمولع یکن احسن ےہ رت فیخ کا کوک ہ اط ےنرہناءادوامرنروگ ام لا سا ئاز یکایک:
 ےک سا آب لر رو( مالک تم ہفیلخ)ددب ےس تفالخراب رد ںارود ساایمگک رر کد کاخ تارا ا اب تم اپ بک
 س درد فان راج نج او اکا ےس اد دایک لواف ذس دب چن ےگ کاھب ےکڑاھچیھچ یب لامعے راس ےک رہ اط و ےتآ
 ]۲ طر ش یکے ید ناص ےس ماطر ایگ ام دب اط اوم تروا یو۲ ت اقو یک ضتہغیلغدحب ےک لاک وس رشک جارشروا
 -ل/ل ٣اھ ششویڈد نکیکل اف

 تقالخرابرو ےن ںوھیرواےھت وہ فرحت ضبلاقر کش! مار ںوبوصڑک1 سج تفالخ نام ز رشت. :رٹروگے ک رقم
 یکن ولوط نا یم مات یم فرصتو شق ےک ہطمارق نیب ہاھت بت یاسر با اس رادان تير پاس
 زیفوی هه پس لااقل پاس سارا بنام لوب یوط اک م واک
 ںیہ ند ےہ ارکل اکے نت کنتور آره ےک ساایکروماموک 0کتاف مالغراز آ ےیپارپ م اشد مرم ہہ زہ روار سا ےن رم

 یہ و ےک سرچ ید رکی تو پی درس یئ اش دب ےس رکھ ںیہ ےچرکن دم کی يک ساق قد
 لیتر و ورع ی ۶ ب اطخ نرم نب بالا ن: یتاح ا نارود یا یگدوکرپ مالودرکواز آپا تموکنیک رافدوادرکن منو روک

Eتو ی من  

 نم ۴ ا 0 TE رت کم ےن ر
 شنا نایت تفلر بردن کالا کیاوااھڑب بلخ اک نے ہدف فک رک ن ی امنع ےن رب نایک اب اس
 اڑ کیا یک فلات یک ی اج سم ےن راسلا یا نب سوب گا انہ نشا وکواد ہد کس سا ےن ںویھتارس ےک سااوہ لانا الا یل
 برکا اڑ ل وک جواب ےک ترکی وواو ۂںکاگیچتْن مٰں رخ انچایگق وضاہکل پک

 تااجا یکے ٹ در مای لا سد رها کس تسلق ےن فسی ےن رک واک نایاب رذ روف شت عاف لان نب فسول روا

 4 ایکیر وف ےن داد رد

EE EL E 
 ایگ یر پرا ذو نادت

 ےس ےس ار ےک ای رد ےس بناج یک وس طیب ںوقالع ےک رافک ےن مالداز آے )بغار شاو :ںایاڑاککنا اوص
 یک ندقنپ ےن لوید و شو مور الج لایتشک کروا ےگ ےرام ور راز نج من جغکی کت مہ گل ومورروا یکم

 یتاسےک ںوراوسدنچ ےک یت رم ایگ اب ےک ایک سارک وور ویو یئاڑلے لوط ریما ے د آےڑچ رپ ںوسروا
 )سعود لنت نسل تو دلت مار وم دداایملاھٹاو ناف ےس سا ےن ںویمورایگالچ مرکب ق اھت کت ن اج اربن

 ۔ایگایکرپ ےس ۵۸۸فتح شا نا لئ ۷ن ار اتم ینیلاخ کئی لا ںاہ:ء.



 مدرج مرا رل ° MF نورلق ن اّچراج

 ایآل یئاورگےن وکں وی دیقروصنم فظنمزوا ےس نھ وووسوجو ےن رکواہچ ہار مہ ےک فل اصرکشاکی ٹانگ کی

 راق کوک ونار اسرار ہد ٹپ ایر باع فار طا رواایک ج روزت باج یک موسکا ارےک گیرم رگ لوح یرزگقاش تاپ ۳ کل ومور

 بکس لاو رک

 مس اھ تناسل ذا ا اقرار تیام و دف راوت کل جر دب مال اک تم فیلخ ....:تاف اتکا ےک زورواررپ

 یخ ساب ساکت شف ترک واتس لیٹ تفالخ نادناخ ےک کم رٹ تفاوت زلف مای گران

 تافو رضا شی یک قلوب فلاخ اک ادب ویک واک ت اب لاا ےن تطاس مزو ںی تفالخرہ ےک رضتم

 اھ یجب نل کوک اف ےس ضق ےک سادوای وکرم یکٹ یی نب درمھن ہن بہ اطوکں ہا ےن رضتخ یخ )ات یی سر افردب تو سا یہ

 ویو یر ین تم نب یل
 بل تم کت فکس لر ایا 77٤

 رہ عےک رقم یھب 2 فیل نوچ کرک یکے رک ؤکردب ے یت سے ال سا ٹتاتہ اچ انکل م یگدنز کره زلف ںیہ اوہ بلا فوخ

 هد روروا ےچ د پوھکر ےک ردب تامارف اور روا ید یک عرأ وارجو دایک ا ا اوکتتطاسا ایزو ےہ 1 اھت فلاخم اکرردب ےس تموکح

 ناق اخروا نئادنکن یم ایا نب جب یونفر مگن یا سابعیفانچ ےج دیتاس ےک سا ںی ںرافوج در هاب افسوس کرد ور اس نا

 - ساب رفتم روا ےئج د تام عناوکں اگل نلا ےن ی یف یر

 رار ں ویت م ےک یا یارک نوت ا ناک ےس یک اے نیا ساب رب کنان 4 :یگاوزامساو یر

 سب 00 - - حس ںولامڈروا ںوڑوچب مان اکل اہک دیر رواابد لاڈ ںیم لی ےک رک

 کس یمنی ے تنال اراد ےک کا لوب ےک وہ بط اتے درہ کک ی لبق ہرا یکن نس ایکن اور فرط کوی اد یتا ےک کشا

 اھدساھدیساکں واچ سین فر یھی یھب یا دہاوج نر اچ ےلح وہاج فرطس خرکں وہا دتزاجاےس کام اپ شن
 فیل یک تو یر یکے دارا نکا ےک رپ لک تطاس زو “اں ورک عو ضعف اشلا برام یم تمرخ کرام ۓ ا آۓ

 ہفیلخ ھوا ںیم اوہ هبس لوشز ادا برف رس کا ب ام تضالخے سین حلص نیت عقرب اپ سی

 ناکماراہتکی رایت شی تنطلسامزو کن اک ےک -  0-0 ےیدرمھکن اکےک تنطلساایزو

 ےن تنطلسلارمزورھگای اوج وکل الہ جب پا رپ دو ہیطخروااوہدد رت ت خر جت ئاوکردب ںیہ ےگ ےل ےن ںیم تسارت لا عو لئارواءاقفرےراہت

 ادت ےہ کک ہل الہ ا نی

 ےک رب رکے دہن ناماوکی کم دروبا ی کی ر ایفا لاپ ےہ و تل اما لو ناوکت اس زور

 وکں وگولدچ سی اکر کن یب ےن تنطاسلارزوایگوہہناور تا ارادتا۔ےکو ار گو ںوخر کے دوکان ناما ادب چن انچ ایک اور اپ

 نی ےا ِاطم ےک تیصو یک اروا ئی ےن ہم یوکش نیک س نیت ےک دب ایل ات ارس اکر رب وکن مضمر وج لی تار ےن ںوھنھہایدرکن یتیم

 اھت کک ایک ی رکو ورکا ل اط ےس لا ےک تطاس زووک ورگولا 0 یشخاف اپ درک

 دا نب لیا ادب ےک اھت لاس پاک نا لی نور نمک بک کاپ ا از : ضر ےس اک وراپ نھ

 - کادر سر دبا ےایم ےک درزا پ۵٣ شا دی دجدرجو کاپ ےس ۰0 1



 مود راھ ہل ۳۲ نورلق بابر ات

 دوتا ساکن نر تسلط یتا یارک لاو سس تود ناب سا نر ء روا توماس
 روا یک یا رفت یک ایا ل اے ن را نر ندید نا ےس باج یاس ل ےک یا ےس ام کک ارگ
 داور هم رک یل ےس ناس نب رگ یا و یی قی کس وک ٠لت سا بجا کرک افنا ےس سا ےن یھب اصن 1 یگد توحو یک ولع تلود

 لما ےس اق یک شرفا ےس باہم یک ی وور رک کے لوو ناد ای برنا تم نک ای رپ ہلباقم ناسج نہار انچای رک
 لمس لقب مع شریک اين وراب نت شرک آک نت ےس ا ےن ے ریما ےک اےک کا نوکیا هام حر
 تیبا یی شا و ی و ےھآ لی
 وج تیس یتا لس خر وا لی وند کس ساوکس ا ےن نواب نب ھش ےگ گاھب ےک ڈو اھتوکل ا یم کج نادیم
 و لاژرک

 1 ی اس 7 زی 10-09 اعا
 ی یتا مروا ی آی رزرو نم ی اس مک لاس اح اےس اشد: باکس کت ے رن نقاش حس فوت ےک نوراب نجرھشر ایک
 تمرین اپ نا یر کن وفرپ ےرےک رک ار ر یاس لیا ایما کک اکے ن رکک نج ےس دوراپ کھ
 بج روا ٣چ ناجنز ہن تروص یکن یھ نب ورق بجای 9 فر گام ےس ےس اھت شاف تاک شلم ی لیپ نب رکنا 4

 ناف اف ساب ابر رجب کس هستند یاس ایوب مان نیش نت
 ںی اروا یدک تا فنگ چمن کھ کک کک ی ا ورک
 اینو و رنج کس اوکل ا ایگ باد فرا موی ایک آم ےن اھ لنا نم پیرا مذاکےپ درک یم

 -ایگرم ںی ط3د ناعشوام دعب ےیم کیا ود ںاہجاد یش جل یخ ےن لی من سرد فر ےس ارے اوج

 ینہ ےس تب وجد دنچ رکنا یک جر اوفا یکن اروا ر اس رومان کیس اکن لوط یبہ نورا م :یلایماکفالخےک یمارق
 نایک ردا ےس درک ڈو ڈس تلات آو ماش یکم رقم دا یا اد تا اما تا

lLوات کپ خو ےک رمکب تر عو تسار آر رپ راکت امت« راوک م ی فیخ تر رگورمص اراک ج نج  
 سوم یک بی رقاےک جان چیکار ۳راد رس یارک ا ےیج نادم نب نوا نابیش یب ام کتا ےک ت ن اغا م ںی بیا
 ۱ ایک !ھتامہددماشاا بح اصر اور کلیم رت لاک ےس اراز پاک ب ق اک نا تقوس یاش رک( روا لوچ تاکو مارت یم
 طم ارقد ےہ د تشادکو رفیق و تیر بماند ماک سلف تیام عا ےن نامیلس نج شاہ تالف

 ۱ رہ توں وتا دانیم ٹکا

 ہیعرامن نج نوراہ) یھ امجردب نج تار اب آی کاو بناج یکدادنب نامیلس نب محب ےک یہایم اکدادادف سا ....:یگرو رک نا نو یت
 تایم تب سا آم اب بل عروس اک سوک ںی نولو یک کز یتا لا 1ےس شزاخاک اف نج روا مالک
 2-22 مد کپ ی رک فلک دا 7کے ل عوف یی ئڑوھتپپ آے یوم بلس توت ی اظ ادوا چ ےک وہ لکل رخ

 (مترتم) هدف رانا لک رات دھکے ویا بج رد اد 0
 ۳ ا اپ ا ا رگدی دج 1وج وم اپ سر



 خود ص۔....۔مراچ رلج IAS نوری

 E یا ےن ہفیلخ ےک لنک اعتاد ےہ گوجر اح لب تفالق راہ دد ےن یر نر
 رعد ےتار کایہ ددض ای مد ھجاایکہ اور ےل ےک ہصاحم ےک عم جا سےک ںیوزاہج زیب ےس ار ےک لین ےایردوک( مالغا )تا ھعوروا یا
 دیگ بیمار ی ان

 11-- - 0 ۰... :ورص ام این ولو

 7 وہ مرشد آی وو دعب ےک سایکل ما نا کس لک رهن یاد لپ ےس بس یک درش تیا طخ ےہ وخیکے نال
 ایم علیک باقم ےک رکی است ااکت اب سا ےن یہ درامخ نیم نوراپ۔یگداکھج تعناطا ندرگےم آےک تفاطخ مع کوہر ضاع ےن تعا
 رب گن مک سی رکشے یہی ور ن وراپ ند کیا کا تاو د تانک کج کارا یر نوم نااار چچ انچا تارک
 ترک آں یم لک ےک ی ارت کیا ےس تان اگل ےناھچب ےناھچسر واای آر باب کن ینا آ کل روش ودامن نج نوراپ ںیم “٣لگا ما
 ا

 راے ا نامش ات ما ابش < نا: نیا نوار کلا :ناہیش حب ےک وراپ
 شاپ کس لوس نبش نایب ےک اڑ ند کیا دد ایکو مرکب ناری یک ج ےس فلات نا فردا ایلافب نان راں ر

 تقسيم نت لپ نیل ںوب رگوااپکت اوراخ اکے ر کف امم ںیم اطُخ یکن ااروا ےس كابا

 ی لپ ےک نامها رو قخ ےن ناب تفو لر رو لا صنایع بر

 ایر بط باپس اد لا وای ژن یکسری ون ووف بلک نامیلس نب ھشدحب ےک سا. شان و یرافرگل ی واوطو
 ںیم نادل ہک مے یک ی رعب ےک یا ںی ےک ویا رغ واب تاعت اورہ کور آہ اور ںش تفالظراب رد تساخب و
 ادرار را کل کردستان کم اس نام نر رب ےکرک رک وہ سی ماشو عم یھ ہو تیبح
 ملت بتا لو ناز یک الس کو یک مارا لس گیا ۱اک ن ولوط نب یک کو توا کر ص مولی رون یے تاغ راب رد ایم
 نیم یکش وکی کم اھت کور یکن افوط ا ےن یکرشون یش ان عوف کیس رک شکل تاب ید ےک راوجو برقرداای کوہ اٹکرپ تقلافم کت فالخ
 ین فش مز یخ )کن رگ یارک تے ؟ارباروا ایگ چچ سردنکسار کوچ صم روم اوز بام ایک
 ۲ ےرصم کشی شو 9۳2 ےک چی ی نام را رو یا ما رم یم ا

 تست اخذ یبا اتم بی رک شی اھا رکے وک ں رالی اب نچ رواج وفتسد کیل شکن ب صا چ یر
 ےک مب ےس سالم وج ےک یھب رم

 یب تہب گیا جاب ےک ادب زدااب دےد ناک کرایت ےن زد یا :تسا اپی
 ےن مالغر اش اج سا اھتاوہ اکا یم سناینپ سیم نابعشو ام طخ کک اف رب ںاہی اینپ تی رک فر فرار نواب اب رعت کت یف
 ہد ےن یخ ےایلرک افر کا 6 تی اک سا ےن ںیم ےس دہجددج یاب اچ یوم شا تسلگرک ال یس رعب ےک ںوگنج رتاوتم

 لا لاهجایرکت را مک کند در ملی ع سا ید اص مروا ایک وار
 ۔ایگامد لاڈ سیم لی

 ای درک ےس تاج ای یرمچتن نایدشاتپ ےک سئاوک ار کاھت رخ رش کرب ی ےل ےہ راشن نودا ہک اھا ا۳ ۵ مر لج ةر ھا ام خا...



 ' مح. ۔۔مراچ لج 7 MY نورظن رات

 م۳۹۶ زات 1اک ن ارت یب تمول

 لند( ) مم یب تاچ f یخ ورع نورت: زار ار ایی اولا رتر وک کوم وے 72 ہطیغ لم ۳۲

 دے درا رات تتر یا ےہ ایات ےس ایل ٹول وک اروا رب وخ شے لال نی ید
 نویس ۳ نا لو ین سند ماتم ایر فر کام قرن لی ےک کب رر اے یا ٹپ ٹر وا

 فرط یک لسو وے رک تم لاو رھا آے گن نادیم ےک اوبا ےس ی ایگ راہ الاسر کیا یک ان یلا جن امیلسےس یم
 راب دام ۹۳ل والا کر اب روا ایکوہ ی وي جا ارش رانا کر وا یک خرم نل ےک ورم یم تار برا وا

 یک مس جے یدادباے تفالخ

 1 تم لورا یکی خوب عاب زب وارکآ م راپود 2م با تقو لا... لورم وا
 ان چاق اه اس “ ؟بازوج- کنی لا کاج سیم قلسووکرکرڈ ے یئددتسم یکر ایہ أوہاودرگ
 لوا ات ےن رکے طا رش یکے د تناشروا ت عام ادا یک در عمات اخ ےس ای اولا کم لب نر آب
 چر اف فون انا وبار ورکو راشاےس ےکیچچ کھ و: فرط یکن ایا رذ اک ںویتاسدنچ کتاب

 ںوگول یتاہایگم 1م اکپ و رمگکک یا اکن اابددن مر ےس نی سیا ےن یردتتسم یک کپ یہاشرگھ ےگ وہ عرزلوان f لب قوای ا ےک ھم
 زا دن طاها هم اب نا ذره رگ یاو ےس ایا رویا مو یت رکا رب نوچ یکل ین ہوکےن
 بیدار اورلب تشالخ

 تسرد گج لاباس ےن یا انچ ی ریپ کک و مدد ذات کیت تفلقاردرهب ےک ںوڈردنچ... ںی لاب ںی
 ف روا ایگ آمو اک درس نارود اپ رئیس ہرصصاحع کنز ارد ترح کر وااھتاوہارہھتپں یہی کت ت نو الالب نایک راک ناصر رک

 ےس لورا تاک لاین یا پا کوہ لاب نکا رکو یک اکیا سارا آے در ےس سا وہ ورش کاپ

 ےس لاب نی لایق نیت کنار ب ایساو لام تان اکم نیا او ای اب ےس ہر ایر 2 7

 هر کم یت اوبا کس و الوا چا ےن رکاداب رش طب نب ین انچایلرکوطضمے ینا ہدنش تاہم ادا( کت سود گن لا

 تر از یو هرفوافو دف سٹجایکم ایقرک آں ہئاو ںیم لسی مجاسےک لالب نب ایی اولا وہ اح سیم

 ایک یو کت سموم ال وند یکے ڑوھتیکل وقت مع اطاروا ید تساوخرد یکن مار کوہ ضاحے رد

 بیس تقی راد رپ تشک وات مار دعب ےک سا. و 7 جاوا

 ورم لا ےک سوھدوخووردا ایگ: تسرد عام اک ای نار کود فدای اکو هک یوم ابا سم قم میان شم

 لوبق رومی ما تیر وا کی او با کل درخت ایوب ذ_ سلیم یاب تعاطا نور 1ےک تالف موا

 ے۳ نامت ہ نیم یئاھچب اک ٠لا یہی رد کک تل اہ اب دم ذپ ایق لم یدادقب ء ایچ ولا ےس تقو سا یکت مم یدونشوخ تحلخروا رک

 وک ا ےن ر زت بلغ ایک ایک پٹ ت الظراب رد رکو مرغ کر حب ےک ںورٹچاز ل یک اور لس ےک ےن ال شود ا وف ین اش کدہ یخ سب

 ارتا لو راد وا پا ادا انا لس وا قو ترور ضا ورکر ت ںی نار کد امرت ن ادب ذ تیم لوک لا

 اپ ر ھار ےک ایک دت

 - تسمه لب نت نت “یا ری دج ص اپ ے رام...

 ال انا و ار



 مود میام رلچ TAL نو رلق ائر ٌ

 تم یک راف کلم ج۹ ےن شف ین ور راک یم دنا ہی وا ...: تاملاع ےک فیل نج
 نوا در باد سفر ايم لود کیا سوسک

 ےیل 1 اچ اع ےہ ے عرفت یانگ یکن زن فرط یک یک م اروا تس ایس روما یکی یک کر
 ساق رپ ییا اک ں ویی هنري ) نوا کشند ات شیر نوه و رم )یگرکروا
 تسر یز یر وب رضاح سش تف اظراپ روروا ایل دس اراکوا خبار وی ذی ہنوجپ یک بقا کرج شعب ات کروا تیل کوج لاتشاق

 روا یکت ساوخرد یکی اد یکی وباتولا ےہ اط دعب ےک رتب ےس ام رف تسر ےس اج روا م اعنا ےک یک قفس تو ت الا ےس داسر یک
 ایک یر وظنوا س اوخرد یک ےہ فیغر کلم اجلا کب اسا ںش ترو گه ۳۳

 ۵ عید ےن خوف کیا ےس سیم نا یکی دت ی اب کل ید اس عدس ںویمور سم ڈا ' :فناوص
 ںیہ اس رالاسپ کیا فرز ایارکر قر کوک وچیروا ےھ ڑوبء ناوجایلٹولاپاپ ھا وج ای دالج شرک پل یم تلف تار ہا رک
 هم تار تو ت تکو عر ی الا ےک نوک ےک ےھت ےک ںویمور ےس نج یدرکی شک وف یکتا ےس یر ےک ےک هرکی رق ساک

 ےس ہزار کی اھ اگے رام درا اپ درک لک اطا ءاطعرد رفقا ان نکے ڑپڈود ےناچ ہیک انار کوہ نت سد ےس
 میت ےک تی لاج یک اطنا ” 1تا تیحباساو لار ںایتشک ار ی یا رت دیت شی یگ اجر و ق ن اماس لت ساروا
 ےس داستان لا نبا لمل تیس یب اے یش اے شه کی ايي اراد از

 لنا لو فر یے وو یس ےس ےل رک ےس ای سا
 - وه ترور ن ُے E مساج یں ایم زا ادا یس آے ہل بام س
 ی یت نادل راج یی چ انچ اوم ضر امو لدا ےس ےرسود کیااکں وی یق شش والس وا لویور م ہہ ۴ےک یا ورک نر

 و ارے یر ےس دو وا رول را نو مک تلفت تلاع ی( باعبوص )سیرت ےن نیر شو :زعسرق
 رج الجو چک اہ کوب اد سیم بش ےن ںویمورایگ آم اکپ ورکگاڑپ کیاروا یہ تسقوکں وناراس نک وچ یئ ےک اپ دبات
 ے ےل نا جہ م37 وا۔ایک نم ےس تفاطوکں وربشےے تہب ےک لر کر انا ملک سا لنت نیل تا
 یک س اوترو یک اےنپ رطب کیا ےک ںویور ایر قول ورد راه کف شیدا لوالعرواے فرطیکں ور

 یر لاو ال ماد کس ےن ہک اس تارا
 کت 2 رناغاوہاترک ا وب اج یکراغکے ےدارا ےک داہج ےن تک ن ہار گپ یم نمی ئادعب ےک سا لا م عن نیا ےک ےس ںیہ سرو مایا

 کت یاس ار اکرم واک م ییا کوک ےس ںی رس دیک رک

 ےل رکدیقرازب ساچ پانا ےگ ے رام ید آںورارپ ےک ںویموردد او یھ

 نا یم تفالخر اب رداھقروصام رپ تاند یک مرم ےل رط یکں ویموروج ےن' سونا ین طب دعب ےک ہعقاو ا. 4 رطب سنن
 وامور یاد رک اوچ تاور فرط یک اکر ی السا ت سیمدیق یکس اوج رکےن وکں وناملسم ناروااپ دم ان نام وف ےن یف فیلخخ انچ یکت س٣ اوخرد یک

 ناوی مردے ہیک اطارواےک سا اھت ںیم وال ماشوااق شاسی تست دم ساک ےب ۳۵۷ ہفض دلج نشا ید دجدوج و“ سا...

 ( نارا ) یاس نت
 سورس اس نشد برف شر یی دیدی ٭



 AA نەدلغى ار

 سٹپردنا وج کت سد ساےک عوف ےن ںوی دق نناملسماید یکے ےک یر ارگ کرونا تسد ییا ارو وت یک نر یس ا
 ادیپ لاحتشا تض ےس یارک ویمو ایل ٹواوکب جج لٹ بر7 تاب روا بابساد لام ھپ وج روا الا ڈرکل اےک کلمہ تاب 7
 , بر روت قبرا نا رطب یکے تواس چاچ ےک آے قررنا نل رطب

 سردناق زا مطا انچ ئے ںیئاورسامو بت ران رک شیپ یو الاڈ رک ار او تک رو ےک س اروا ےک تی آے وم ے کت رانو

 گناباد کس نارگیل لا

 همان مد * ارحب ےک یاو اطع تموطیک تر زی ناقاخ لیپ ہک یہ ے آن ای ل ے لا ترا

 ر اکر رم دب ےک ےنوہ ےک نولوط یب تمولعرزروگاک عکوکی رش ون یو یئگی دوکی اداس
 ازو نا ت یتوہ تافو یک 0 ہلواریبع نب محاقلاوبا تنطلسلارمزو سر ۹ا روا۔ایگایکل وزنموکع اح نیب فظم سیم یم یئوہ

 نشت فیل ی ویا لک یک یک ر تمرد ن مہک کار وایک وب فرطرپ یار سیم ۲9۹ب ےک سئاوہدر یس ےک نت نب ساع

 زرا کل نا لر بایت زر یر یھ ا و
 نیز مس اش سنی یراق ور شر ےک ناک یک لس فطر و او نفاق نا
 ۔ایکم اقر کا پن بر لار نکته برف ےن

 تن تستر اس ویو ۵ لدا لاو دین رای. :شسافو یاب یھ

 اقا رعیلو اپ اور طع یئاھب ےہا ےن ذیل ره س تافل لشکر باطن یراق رس دادا ماتم

 ےل ا٥ اوشا رر تقلا ر عت نر
 تا تس تلخ نان اہک کو روشم ےس ںوجامصم سا ےس نک نکہ یک ام تطال زو. :ہروشم ےل ےک تفالخ

 شک تار نت گن نت کسب کت سا لک راکت رم نب رز نداد نت دھکے یش تالف
 ےل یت روا لوک ی اپ آے تالا ےک ےس اٹ ہن فیض ےل اے رڈےس یلاتد لیلا! تنطلسلارمزو وب ارگ فا

 وت ۳ ۲س ال کک تش دن تی هاب شن ال,ےروا باب تفنگ بره نیک تلخ

 نوو ےب ارپ اک رکے ییا ہش روا: ےس ریم ک اج یک اساو لام ےک تنطلس نیک روا تاودہارعا ےدرکم عرب مہر
 تالا ےک سو ولوج ےک ہری توکم زو فٹ مس رواوہ : ہت با اط اکب اوہ ہنامچپپ ےس ںوہنانکوہاترمک
 ےہ لر تفت نما زا ار

 نان ایدبماوت هنس تارا چاک گا ووی ات مشو ےس کہ اھا ںی یکے ٹن تنطاسلارزو چ اتر تیبا یکے دہ

 یکن یمن تنطلس ارم زوم عفو مرا اشعار نخ تسلط ما اوج ےس سین رور ضوکمہ یکے نانبہفیلغوکس اے نکی

 ےس لت اوج ےئت انہ ہفیلخوکس شی یار کا گہ وما کہا ات فرصایکتدانوکی کن یکن ب یا خ خد ےس فرط یک نا وف کو دون ےس

 _وہ اکر تیلب اقروا تیحالص یکے ایفس تفالف ام زرواےس اتر

 ایگ ار ےن تار ف نمہاہککا وک ےنانب ہفیلخوکر فن لواکت نطلسلارسزوریغ انچ .... لصف اک انب ہشلخوکر فن

 لو س۲۹۱ را تار لب تا کان اطم ۳ رف ہر لہ پہلا هوم -٭-

 وہں قلا یے ایہ ےک یو للا یا انو یک نل اط ہی ا٣۱ رام چازا ام تار و1۰۹ فصل زرا حرم ®



 مرا رنج ۸۰ نورلظ ن اترا

 9 ےک نی ۲7ف ٌئاص ےن ات شا دم دا وا ایک صر ےن یری اےس نام اروا

 کرلے ارور عب ےک سا یک ےن تدالخ تیم ےس ی ر امروا آالچ تقال اراد
 ۔یکر کت جب یھب ںوکول نا ےک آ

 7 فایر تفالف شا رقم
 رواابل لاک تیم نت نت ا موش )لات یب تقو لا درایتخااک ےن رکف رت لالا تیب

 اگے اھت تاچ ےس ماظن سج تنلعلراپورایک

 ہیک را ےس ا یت مورت قہ ےک یش نی د ےس تراظتاےس جو یک عم کہ... ون اب ف الف ےک رز تشم
 نر وا ی رحم یر زت 1 اک کلیات م زو ےک ےن رکی ڈر مےس رصد و کدو هد ترا ےس چ ایک

 ٹی اوس دلو ز بج اع ےک نامسارت توکل بم سار رای درک ورش تمباکو طخ چ اچ ایک اپ سد د تف الغور ن

 رش ت فلا ے تا ا 4 ا کب ند یرتچ ےریتاو سا یو ہن یررقتن یگ و یف راز رزق

 ور نام د ہول رک سا 1 ار کے دت یی تا تا ان 7شوا خب کوم کل اے اروا یت

 ےک نر ےک ا نی نکے تر نی تر تا اتار یت غی ٹا ی وقاک فل ازم یکں وگول نا سیم ہلماعم سا لوک تقی درک نال

 دیتا

 ے زدیم رر کک یل دے یب ےک ےن وہ نک تلخ تن نرو ناو لا ںی رٹ حن ابا
 تنالخ توکل تم زر نب نوا اوت ایگ یہ ہد ےس مار آے لادوجواب ےک انا اکران! یراس کنش

 راپ هرکه ورد یو لنا ماکو لات نوا ی اوکت موکت لر تم, مان حس تاعت اد ناایکرم یھب ےس قاالر م کرک

 اگل ےس دم اجا ےس یر خمر ایہ وک طا
 ت ظن ایتفمو نایضاقنم اٹ و اب لور اس پره < ےص رگ : سوگ و من: راد :

 کنم نک تفالف تتر ےس تم بادی رک نب وزعم رزم یلفروا ا

 زہ تاب یا یک ید بادی لا رول ن اداوم ت ماع لیوا ی نون برشی تخم هنگ تار

 _س ایام ی واہ ےک ےروخم سنا ید ید فو لک ہى بت یز الگ ہت واک از بجا بد اف کمک نی هرم

 نراس نہ فص روا یہ رہ کج زو نادت ب نک یک اق ےہ وقع نا وا« یر نداد نم تشطلسا زو

 ۔ےترالاسپ ےب

 ےریم اتم ےک رقم ہفیخہ کے مک وس کتاب ا ےن تنطاسلار زا اپ ےنوہ ہن دم آر دم وروشم سا یھب 7 کر زو
 و لر اقا ےریمروا یس رب جا تام
 مقوی الاڈرام کر کت کت چا تاب راجو ناب اتو کی قو یکے فیصورواررپ ےب ے اشا ےک نار تہ نک ردا س

 بیل لوالا تر ںی سیم

 سار کاو میو وو ادم رر ی رک ورانو د “ےہ ۓئاررواےروشم لا

 (۱۸۳ی جد راوملابرقا) ںیہ ےتوہ نب تاباقم ےک یز تپ ںونش ںی سج ےہ یتوہ یش کم تک یا قدم... ٭



 e یے وم را ۔:نلاعااکت فاض زشت
 تلف الخ تھیم ےک تم نج دیدیا لیکن اچ ی طرق شاخ تو يا

 وبا آش لے شی تی ۶ یو

 وا ترا تم یک تب رکو ہہر ضاح ےن تنطلس نیکاراروا تاوو نار الاس ایوب وکر: تنادي
 ارج م دواد نب ایک ب قلعو وخےس بقا ےک "شراب ینرلادعب ےک ےیل تفالخ تعیبب ےن زض نی ادب ےۓوہہقراپ ددرضناح ننی اص از
 وا رپ رز و ف < کے ا یا تم رت رامتکاجگم لللرتتذيخرباای اور دو یو نب ید ای کت انک ترازو دو
 سا کیون تلہ یک کیم اشر جج روم لی 9 : کک اک ب اوج ےن رتن :ود لاک ےس لو سو یک !تفاات

a : وج کیتا غ ےس ارے نے يام مارن اقروا ل اب رخ نا سذ مراث سم تو تا تراز : یم ازم یک ں ومان 
 و اد درمورد لود مک کو٢ ےس چار ذل و قیس الغ ےس کا لپ ےک وہ التب ںیم ہہم ا ییا شام
 دار نان ت سي سو مک تی زادے تردد ںیم
 تردد مک را وکں ویھتاس اس نت رک رق ےک ب آف آب ور یر یئاڑل روش وورد زے ا لد تداول یوم رازراک گرو

 9 2 ا یز یب رات کتار ی

 “نار قر ادب عر کوہ علل قاو سا ےن ںویماع ےک ررتقہہفیلخ ....:یگرایت لوح رز زنا
 ام ایاز 0 نفاق س رک لجدوج تب فرط یک کے می دلا و:

 ما مکس نان نوا سس فک اب کس فکر فا ےت رتاروا ےت آپ دان آں ارتش وک لکم ےس یارک
 ۔ے لرکزاب زاسےس ررتقمہفیخم

 هنس لو روت ان کد اف لایض > سرا ےس ناکہ ران دادن شک ا روا تم. یک با

 یزوھت
 هاروارد نت لورم لو وار وا ےک باد شر شرک ات سیم نادم لوفودیب بج ےکرکے صف

 نال رازاہ؛ ںلوشافم دب ےس یاد هاب ےکاج ںی نا کاج قم ما ےتپا ےن تم نداری تو ۳1

 بید راک روا ال 104 1یک گول خا

 وں وگولروا ںوہ ات اج ایپہلدب اکر ذتقتمہفیاخ ںیم کا دارکر بار یک رضا اپ ہو هر با رار ور: ۱
 رتن ایک چی رهبر ساب ورم نہا ےک رک ےس ماین یہ راو سه لا شان 7 انلا م اوکےک رک
 لس تام تفت راي مک سرور نوش ادا دان ا رک
 سای گن ن وہ یرافرگ

 رے وم رر یک اط نہ رک یت چر وا یی نہ یک رویا ايران تاون فی - اک نیا ۳

 باوج سست رفتیم یر تهی ےن یکے لی نم ضاح ایگایالر کو دنابوکب وقتی نیر ا یصاقد حب باس درام
 یی رپ ترازو نادمظروا یک یانع یدوفشوخ حل ےن ررتخمفیاخرخان“ “یں ورک ںی ترجم سا ںیم ےس ہیب ینا ہد د

 اوہ اپ سی نام کس ات رم تیپ ورک یا رم یارکی درک شرکا اج ےس اھت الخ اکر قت )ی رخ اص ےن یو موان

 تار اک ریو اوس ود رت ھاز ےس ررتممذیلغ حس اک ارا تو ےک

 9 روا

 اکران ناب اب فرا نااط کیر ترا 0



 Ff نودلغ بارات

 زئ زظ یورک الا یکس ا وکر تم غیلخ ےن یکرخن قاس. :لثوا یرامخر کیک نیا
 0 نک ےن ا1 ٹ اکے نج ں وفود ےک سا تو 2 مار شل تا تے تپ

 رپ دادرسی سرقت مارا او ۴اص> نیاروا یئکی دے دوکل ایعد لٹ اےک سا شی کس ار چن ایکر هوس
 له سا کس تارا تالار ود الج بتاج یک او وکی نرم ین یکتا ورکی ب یتا ےک پک یم توالخ
 نادت نت ای انار راد دوکال کیارب ربا نقاب مینو يا گل کب تار ےک ہرصب ےک کب لطتزاجا
 اریارواپ شپ فا در ن نیا ےس سر ت :تنارف نا تنطاسا زور اون بايماکه ور اوم ناور فرط یک لمر ی1

 ہے داسا و رضا سی تالاب رد ےک ےک ےل ےل روا ماعا یک ام ےک رز خالق روا تلود مادخغ ایکو ہور طو ضد نا یک ناب
 رکاب اکل انتی وج یب لاملا تیبہ رواے ےک رواے لا تان اقا بار مارا رانا« نا لود
 ررر میش

 ھتاسےک تعامج کیا یک ورالاس پس امن مقر سو مکس مک لا. : بق ات اک ارتب
 و رقیق باب مکارم سرب سل ان ہہوا یتا ن ات ایکن ی ےب بق اھت یراف رک کن ادن نب نی
 نج مکا ی اوبر انچا یکتا نام فک لنت مان ال او اے فرط کر تت فیخروا یک اھپ اکن اد نت )نان جا
 اک کل امام نمک تیرگی اچ اد و پس دک
 تفالخراب رد نئارمت نی نس ای ید ےد نا ےساغ انچ یکہن اور تساوقرد یکن سا سم تالخراب رد ےب رذ ےک می لاعب ٹپس ایگ کانپ

 ہی انچ کدے د د سوات یک ناش تردا ےک کل ورتو یورک نک  اپعروا کام رفت مجرم تحلف ےن ہفیلخر وا یک یل تسو یڈیلخرکوہرشاح ںی

 دان رویم رای دے ا ےہ ر تش فیش ایگ ۲( مالغا اب ارواب وکی اا ناک اسا) سرا نارد ی ایات سارک کو تصفر نک

 نا مان مور ار کب بیبر یر نایب لف پاس دانا کس بسی... یب عش
 ہا ےن اوج و اکرم لو کے سا یٹرک ین فرط یکے وہ لا ےک بس اھ 2 اپ هک بو پاپ ارت
 سان فرط یک وقالع ےک برمد اب یم تقو سش رج تیک اب یر ارگ ا ںیم سای اار ارد ناو تو فا
 :ںیم ےترکدئ ات یک نا ما کرایہ ےک فتا اید گله کت

 یصقلا دیعبلا ینمانماذا یالوم هالومو یبا هوبا نم یولعلا ةفيلخلا رصمبو یداعالا دالب یف لذلا سمبلا

 . یلعو دمحم ًاعیمج سانلادیس هقرعب یقرع فل
 ون آلو یر وا لوک سالیان زی یلفوکن وز لک ریو( سجر2)
 ےس ےس یوا یک رگ الا یس ب شراع اکں اروا بش ہماری ںیہ ل ولری او نادنافر ین چ ہا

 ؛ رو دق سیم ےنام ز ےک تنفالت یک اار وہم ساروااھت یاں یم ےراب ےک تاضارتکا یک وہ لول فنر قرار رضی روا
 عیش يلع رت روا ر زا نبا٤ یو اک نبا یہ س ےولعروا شرف, یون لر قارفسا دم احولا یدرویا یاپعلاوا « ری

 لاو بیر لس داستس لود اب رق اع ت اود ات کت دات هک تی یار ول تر کس ناتو
 رفت یظر وار اں ترو کب اے لوت تین داش کل ع قوم ا تراش رو ترش لا نون

 و زور ےن وہ ےک بلے نادر ل کنار نایک اچ کادو ئی ات کوک ا
 2 کے ںوگولنا اے ایکب وضع فر یکوریخو ازت نوھ مم تیمارصناپ تیدوبی اپوکن ا ےن ںوکوا نوا ےہ ترک الد را شر

 یکایک دف ک کیت تردد ام کس ۷۲ رم رخ.



 سيما و دوش ی نا

 ںیہ یخ
 ار 1 وی نا دن لس یاد ی

 ۔ے اتا اص لوے

 ننرہاغلادی زیب نس الغا ارش اشا ںیہ ںیہ وو یکی شار ماسقا کش خار

 دا سم نم سو یادت تھم یی چ ید

 ےہ ںی ر اا ےک ےک ےک نا ککت قو سا ات

 تفالت سس فرش یک ولد دعب ےک نا رعب ےک یل اروا ںیہ ےھت

 اتاپ رر رکی ما
 این تماماو تشالخ لسفس کت مون ا 1 9 ؟لداے تاج ا اپ تس بقل

 مس یا نوک نم کس فا و

 نیمروز ار

 پلس ی ترم دور اے

 تنا نک ور لس بست سون م تیرفارب با نیک نور ےن او پو کوا یئاع لب بتن نقاط دي

 ںیم ےک ںی یا او ںوود نا را چپ فا( یی 7 ت۷ فرم 2

 کان هدرگر اد لرد سون زا رب راشو اپ ےل ہقیرفا کیل سر جج نی زرصیکب رحع

 تراش دات یا

 ی E ارا نا ناییکا 00ھ



 rer نورلغن ارات

 واز اچ ےن نک م برع نص زرس لایخ مہر وا یئاح ےک ںوگول نا : الع ےک ںویماج
 دن یون تب ر ںیم یم اتم ےک ںیم زر ب ییا ده بنر واورم#
 ج ےھت اہ تب ا اوت ت ناروا کا

 تم رج تکی کر :یفرور آی ںوعیش

 مئے بہر تروا | لو نوا ی یم نب تاج ہیملسےھت ےس دادا یک یش سامان اوج ما تل

 < نیحس نج مت اھناوہ ای آ لیگ رایز یک یبا رحم اما سیم ںوطد ین رب کارت یر الا
 دان سض یھبیر ےم س ۱ ی ھت یورک ارپ کے ہک بت تم اووروا یورک تاس ےک یا وک ویا نیس(
 رب تعاون اچ ےاو رک

 برس انا چو عام س یر یی لیتر لک تیم ویت ےک ےس لش ہیچ اچ: ب لک
 تمام یل 7اھ اھدیسروا داس تہہ لاک توا سل فر کبیر وک

 سارا مس نت علت ی اروا یر شک تو سا کوا ےک بخاوجو فارطا ےک ننیپ سیم ںوفد یہ ےڑوھارنپلاتوہہنرات

 -اید رگ تالایخودوا رب ز ا گلو 4 ںوگول ناروا ۔ایلاپ دوک

 ه هنری 0 نیہ ےن مک سات پ آفر تری وا یھیااکس ) بستے فورم ایک نیب تن بتا نی نصرت... : نر تلار هوا
NET.7 شات اب اناج ے مان ےک ملی اروا ل وظن لا یئاھپ اکس ا بسی /ے تاج اھ گرو  

 ےک رک کل یخ ید اک ت یل اروا قال وکی ا ے فواد شکر اھ ٭ ےطاپ ےماما بہن ےن یا

 و قئادبعوبا ےن بشوتوبادعب ےک ساایکل صاح یاکو ملیر کو تم لوط یک تک کب شوا ےن شادی چادر اب بشوتوبا

 2 ء99 تلای روا یک اورا aL نک ناق

 EEE یر وا سی طے شات سما موس ایا | هر

 نیرادت راعسو؟تصرض یاسوج ه ور یا رد تایر ع ردووربزاکشارپکروارشارپکولا او فاق ےک ہماتکے ل ےک ےنرکادیپ

 ۔ںولرکل ھوت داحس یا ی نیکی تات اچ ےہ من ےک نھ

 والا ر ۲چ ا گر کمان. : ماتم اقعر ایل

OMموسوم ےس مان ےک 9 رایخالا ےن کان وک نایت ہون ا کم کیا ےئل ےک ںوفود نب ےن ہما ا چپ تک  

 ہت ادب والا بم ا یی a ہے جو کت داور زرا وہ ورش توما یں ک

 یی نیشن تیار کت آما ماتی ا وید پ کک ےناھک یا اتو ےہ شورت آ

 اے رول و اا ناےگ ںوہرایخ کا ایا ےک ناز مارس لو گو راستا کن

 اسم نوکاھچرم ےن مکتب تبکے نارد

 7 ا

 :ےک ںوامرلس روات ےتوہ عیش یلاخ یکتا ےناو تام ےک بجرخن سا : ہیفابہیماما @ وگتدراک ار دتاو جج.

 نان قهر علت کام امام ترکی م بص کرت

eتر  



rarمویص ما رلچ :  

 لاک ےہ

 E ره مت و سس ور

 ی ساکت مولی کہ قرب وا یدکی لو
 ا : نس تو س زا سوت

 کت ح اطا ےن بسا ن اہک

 ٍ هم لیکن تی نرو ےک ۵ یم یخ یکن اش نادر وکی فا یلاو باقا نم در ربشلس
 رکی کیپ ھتان ب اربا ےس ترک یا یکو واسو میں وراس رکے وے وچ ےس تا دلا کرات کیا ظلادب بارک گد ٹر

 ۱ مک رک وک امنکل قر وا یھب دادعت یتا ہہ مچ آه سارا رب ےک سا اوہ شاخ
 رز ارگ ری ےن رتا ن مات ام هام رص ۰
 تورا مش ےس لوحازوا یل مر سی ناکا ہوکر e E سے لوس گشاد
 , ۔ایگ 1ں یئاو دت اس ےک یلایم کروا ایر کل ایم روا

۳ 
 اب آر بش کیا سی نا راھکا وک ہقوادب وادب ےک کج سا شیان ت راد ےس مک رھا دو سارواای

 انب روک اکہ قی رفا س ای ادا اب اک اک یک ار وا یٹکوہ تافو یکہ قی رفارخروگ حا نب "ربا نارود

 یکے تا يزد اپ بیک شاخ کس رک تم تر تار کک یا ےن لوحا تو سا ایان رفروگاکہ هارو
 الا ڈر کالیو ار کن

 ےروا یکن کی ےک ادیب ےن ا تییصب یک تصاماو تراما تقو ےک تافدو ےن ییا رجم 5 رثلارییعر حب ےک بیع

 ےریخ لات ١ار اگ ڑپانر ام اس اک سال اروا اسے تر نر ےک درد یھب ترک قدحب ےرہموہ یردہم یج ما نیک وے یمن اہک

 ی ؟ ال وف ال رمد دلو رد امواف ےس شبا تما ولا دعب ےک ےناجرکل اقا بیپ ار ر مک
 21 ام اط ے روا کو الطا کت اح نیت زاروا ایکہ تاور فو کیا اکہ مان لیا ےن یت فئاریخولا ں رول

 اپ رهن اي سد کک راف ری لس مر شش مال اوری دف دف ےال فیر لج ںی شرا

 ۔ایکب قل واووت ےس بقا ےک ملوان نخ اب اج اکت ماما نم نشا ایدہ ےک ساوجایگک ا اھ ھتاس ےک رازف ےن ےنپا

 ےک لادم ج ےک یاو کک GS :یراقرگ کشاری
 شب یابلکل ورا ارور مع قا ررکت مو عیش وی یں یم عم ں و نا مرمر لزاما رکا درد یا یت

 و انٹر روا ںوسوسا ےن کرو ی اقا وي اکسل سای یک یر قر گے ارب نامرفاک تلخ و ااوہنل اد ںی ممے

 ا تھ اس رب رض 7ہ سس ےہ صر ۳ت انی ضس

 حب ناو کے زور

 ےک ےن آ٤ت ںومدقف برق

 جے رے اچ یقرشیپ ب۳۷ ف سج شی ڈی دی دجدج وم اپ ے راہ. ٭
 ( نارمل لاش )ےس لصافاکن و نت نایمرد ےک ایم ردا ےک اے شاہ نوک ک یاس م ےج یاب اےک ہی رفا :ہلیم. 8

 یی کے لایض سا سچ /لوحا ےن شا اھت ت سر اوہروا اش عدم یک زا قاب اک فا نک تا ن متان راهور

 و زارنالف مار ور



 مور مرا رلج ۳۹۵ نورلظنا تر 3

 دیرراتر ار ذی 0211 یکزاج یرش راے ران اف رروا کش تروصایگوہانماسےس یٹر ویکی اثنا.

 ای درک زور نسخ ابد ساک ےن یر شاھ نارتو روی ود ںیم ا نا ر یرشاریبع
 ۓ یرنون یھب ایگوہ ناک وہ اطخ ےب دوا مج دح ےب ےک سا ل و ےک یر نون کے و ےل اھ ےن ےن دلدادیعوکی رشیون ںیم ںوناپ
 ایا ے نکی کاو ےن یشن او تحور راک ڈی اک اقا ایک اک ایک روکا
 ہت ںیم نم ےک تموملیب ششالت یکن یراکش کیا انباکل ا تاتو تاک ت ف 020 کامل ۳۹ نون“
 یہ تست ےس راے ا تا کرک لب ےن ا اد را

 یا اپ ما سي

 ۔یگ کش نفس حاتم یا یک یش 7 رب ابی یر

 هو هم دار ےک اوج یک اچ تب 7 تہ : یل رشم کشا يبت
 زی ناو در فریم قاین ساق یاس زهر یا
 یتا ادا ےک تفابرد تالاع ےک تایم اراک وا رک یاسر ار یکی لاب ے ےک ےک لای 9
 ار رت" کا زکر کاریں پر طز وروا ابد لاڈ یخ لیٹے ارکال جج ےن ہللا ۃدایز ڈا ورکر کئا
 ےک لی ایر فر ندرت ق بقا ما ساکت فوق تاب لئ رار روا یل تس اراک لیس رکا کک بر ط

 نایک راکم

 ےس رت و ت ۶ روا یک کت چپ ےن کبری سلول ات گرا پدر رار نان سام :یراقر گی للاریبع

 ےک ےنراپوکی ا ےہ رادیوشوک ےن وہ یدبم سیب تاو اعانت ناب راک ین طب کسب اچ کش دی نرود لا یار
 دکر تے را مک م لا روس سم" ہد لاڈ یم لیست رواں ہر ۲ے اکل وخل

 سلاح تیکت تاعقاو ےک اچ ےس دوکتور ادلب ند ےس روا تالا ےک ی اربا :لاوحا ےک ی ادہکولا
fee3 د ےہ ےک ے فرصت ضد زارو وج نشب تع امج یک اربکیان چوت وکو یی ےس تی رفا روکا دايز  

 ات رک ھه ست نمت ارباراو وشر یی رقاب و ییا کرک مگس فردای رای ےس تلف باوخ
 راہ ےہ ے ماقد وکی اچ ے ےک چیک السا تل ارگ تراز ی دارت کر یوگا فر
 هراس ی ےروالان ت اکو ار وای ج رب نوچ کز دبیر ری ارد اي کل لیست
 رها ےس ںوسوساج یھ نیر اما شورا ذس
 رکے لار ادا دفتر ید اب نو کس مارکت سد کاهش درک

 رگ 1 کایہ فرط یک ن اوربت رک ایک کش ےس یٹاماسورسے یا وس رس
 دات یم لی کس امد تقوا ید راهم تسخیر

 ےک ناما دب ےک ےس رمان تسد ب کیر دا یورک اح رہ ہہر خروم راف ےس مکا ےن شارپا : لایک ناو
 یے
 ربا سان اکس ام یر ی سراب. 2-26

 ب ضرر فک رمان ا 7
 و هض جیش ا نیا لاکر اح لاید خاک شار یب ےک وہ لتا

 اور اجے یل وذ ےک تسودر تم کیا ےن ہللادب اوم سا. ۵
 رجم لیٹے ےناہب ےک چی تشکر داد سیب ںوڑجوب رک



۲۲ 

 ر ی و 0 ام یا راک زشت
 ترا ےن کرارا د یم یکی وب کوروش م روش ےن ینا رل نکی نورا ر را ا

 1 ار یش یر ود ےک رک دب تما ان مش یک وراد ےن ی رييس 701
 کا انی بر کک کشا ین ہو سد یکلاک ادبی شش ےتاراہڑب فرح

 سس فر کل ماچ هوا درک الا یک اوہ ادب
7 ۰ 

 ا
 و و نک کج خبر با ا

 یار یھب

 انا وج اک اد ای ےہ او لا ضر ھجام دا
 تاب پبآ” کد نادیہ نار روپ ضا ںی یت ای

 راد آکے یی کج دنیا و او نیم 121

 ۳ ارش ی یوکے ارا ! یا ڈدایز

 هجرت نو ار نرخ رانا هد ےن نہ ام لاک خراکن جاب مرشد عبیکں اادڑاگنا رن اک

 -٤ۓاہڑہ مدف فرطیک 0لنانرشےک کل احمق روزہ ے ہشلارپکولاروا

 ےن آس یٗ فرد یکن لا ےس فرض ںوراچ ےب نه ےک شاق درک ات شک رک ام ناف شامل... ت مڑ وم

 مات اروا تظافت یو ناو رنج روا کدے د ناوک ب س نلا ےن دنئادبواا یگد کج تعالا ورکر لوہرضام ےن ںولیبت تہب یگ

 اروا کن زر )ر مرا یا وا فر گن مچ ےس ہن ایمر ھو ناور فر یک 6 داس قا سےک نوفتسو کیاروخر و

 ۶ 237 ا اطا یک اعتاد نا ےک تور تا ےک ناار وہ نکا زا ات تاباق نلا- اب فرید داقر تیره یک نا

 ا ا تن مرا م کرا تنو سیب پی چک تب یل
 ہو داقرے سارا ےہ ل هر اما

 ا 2ھ
 ای ۳ *رارگوہ پام ےس یلایماکی نامی ارب اکاھت تابش نر یب ب

 ت نوا مارس کس ها یاشار وا ی3 دعب ےک سا لی مارا

 روا راس کویر ایم اکے یدابب تاب ےن میم ارباےچ رگ یئوہ یئا ڑی نادم کیارہاپ ےک سج را چاچا مکے کلھ رل

 رواایل ٹولاپ ھی وج بابساو لا ایکس مقر سس رب بس رو جا هارو رو یگ برا فا تم ےک

 قرن شروتب ابر انا لپ ی ادرک کس یار بارک تا
 کک وہ ےک یب والو راکوی روا 'ئاع ےنپادداقر بش لٹا ۔ای لہ ره وہ ۃتخاب اوج دو ذی وک پدر فارت روگ 1

 ) مفاصل دجاج شا ںی شیپ گدی دج3وج+  لاپ ے راہ

 “ےئاججب ےک ن ایکس سیم نٹ مئی یر کدی دجدوج و٣ لاپ ےراج

 (۳۱۳ لب ) را 2 اس نا

 ه ۵ ۵6 6 6۲۳۱۲۳۲۵ )ریس ارت نم اس نک



 ۳وددصح .... مر ارم رنج ۲ے نورطظئءا ات

 ایل تولوا لک کب اغا یکے الا اوج ےگ لع

 هاست ارم رواش اسو ردوا ایک ایت سیٹ ترام الارادرکاچچ ںیم ناوریق ےن بلا یلا نیا یڈ ربا :لییادر کارا

 ن ں وول نا ایہ دعواک ت ظخافت یکل ارد ناج یکن اداردجاو تعحعاطا تروصتیروا یگام در یک ب ام او لاب یک شوک یکے داعب ایپ تفل اخخ کہ تلادب

 کج لر راکت یک پکس لب ابساد ات ب ےک ںیم ںی گام ماع روا شیپ تسر ات کومک رگ رزم

 نفس سان اوج ای درک سو اور وا ےگ جا لا تالار اد گول روید ان گیر میئارباءء ںیہ فقاو ے لادیو

 ۔ اد لا ے ںاہ وار فو یپاربارواےڑپ ٹٹرپ ترامالاراد یب

 مواتر نتو لا سادآ لری اج کب ےک زاوا زادت م ےیبسا وو قو صوار کولا... :رضف موراقر اکرتناریگوبا

 ھ:٣۱۹_پج دوام ھتاسھجتاس ےک سئارواایکل صحاح تان الم فرشرکو ہر ضاح ےنرم .ڑ تی ا نیم ننیوا فسی نابرپ وعلی ےس ار یورک روب اپ

 جے ما اد تزریق یار گراد العااک ااا ےس 0

 اجر یشن رواداری ورک ممی ںی اک اوا ناکہ ےک تموکحہ ا اروا تالہےک ہداقر ای آ

 اوزار رت یک زن ماد ےنپا سش یقاطم ےک ترور ضیح شوخی کم الفت ا ےن رڈئادعوا ےگ ےل سلا

 ہاری رک کے اجاھڑپ مان اکس میں یم ںوبطخ ما وپ ےن ںوباخنای کن یتوکں وگولرب تل اف یکہ ام یلساروا بابساو لام ےک لا

 لیبس ةدع' ب7ت ال یوم" هللا ءا دعا ق رفت فرط ی رود هللا هعجح تغلبه فرط ییا یارک ی رام کاب تلا یک ورمات

 تار حس تاں یک روا روزہ لیہ تورا ےن ڈئادی ۶ل اعرب یاد رکی رنک“ لل كلملا 'پ ںاوئارےک ںوڑینکروااارکو نک“ ہللا

 -اھتالاس پس اکہ اکو رام نا یکز ناروا سابحمادا شا والس ےس یار ق ااا کایہ اک ارحب ےک سا

 هل مد با کره راک سیو یادورواایکن یت ہقی رخ ارکان انا ....: یی بخاچ یکپب رخ ال
 یکی ا تاک ایج ی رہ روا ےک مم ںی ب ںی ادل ق ناتا می ےک ب ےس اب ایک اس تیا ںیم ںوقالعےک برغش الب کے رک ورت

 اینک برق ن الم فر فر ۔ یداکج نورکں م تعاطا ارو از اھ پ اکر کن رن یکدم آی کشا دوبا یک لو اکر از _ ی رک ل و ت ءاطا

 یت الاح ےک ا ےس قدیم لرد اہ آر شاد سارا نا لیگ ای لا
 کل اج فاش ےس ںویجقاس ایل لانا یھب تار کن وہ ےس تا ےن ےک یارک ات ہن فاص ف اص لاحانپا ےن ہلئادیبخر کھ وہ

 تماہاے ا یگ ں کتیڈنادب دارت کی تاو ا ادای وب سر | 1 ا اد باوج یر یک ںوگول نار یکن

 زور لا ولت سا ایت مارک کت اور یک اپ ےک رنروگےک اما  یمزادناہزاتسود کا انس س قیر را

 : , دیدم لری گیگ پوکت

 هراس اما رک ط_ تدا ےس کز تین چادر اتش ریرواگرا باس سا طر سام

 او ایگ اب قو ےک تتار تیم م اھ ایت وا لای لب اے ارگ ا هرگز ای دعب ےک ہرصضاوم ند ے دوپ کی ایلرک

 لو زادرد اھت یق ذا دیک ںاہج ای آب ناکم سا دحتاسدھتاس ےک نار ڈیادبخوپا ٹرک وقت عاطا کو ہرن اح شاپ کس الا سس

 ولا ےھت دادا ترا ءارما چت کس ارور ار ےگ آایارکر اوس رپ ںوڑوھکرک لال تیس معا وبا ے ےک ساوکرنارڈی روا

 ورا برایمان رک کن ابیات بم اد ےرام ےک یتخر وا“ مکلوماذه مکلوماذسه اقتاج اب نب زاو اشار

 (رومناء امن )ل۔ےہ یکی جدا فرصت سول یرایت یک تارک دلا ےک وہ رتو ےک ایک لم کش( ۰0

eها ما ک ایجاد پ۳ ۹ف سہل ن شیپ ری چےک نل نہا جور اپ اب  

 ٣۳۵ “گم نامت+ی ضا فصول رفاه



 ۲۸ نورلظ ار 3

 تس لو ی سا سهل دت هر فر سام 7 یارک ورا رج ل ی اے سا گہرا فرخ
 ید دکل حبس لار یا

 نو سس وس کاےر ناز یخ ل یم سام ا دیھحروارللادیوا کت دا رجب کامل. واین کت سوگ لو ری
 ےن یو ریا ید ہما رو یر ی ید دوم شوک درمان کر
 روا تستر ارم ی تور فا تک بنا روا کان کتک یک ں وی ہیبت ےس جرات کاایک ےس
 میک ہہ ےس اوج ی دالھ ھت یرفاروا والم اتوا ں ول دلو رک ی تم سید لباس
 توهم تعاشا کم هک تاج ی لار و از ور گرہ متا ےس ی ایک لوت وار نچ ےک
 لدا درا الا ےس زو لا روا ید یر اج یئڑب یڑبوکن انکم یش ںیم ںولاد ہماوکں تو وا باب ساد لا ےک نارداابدےد رھی لت
 رج چیکار فر واکس ہقیرفاوکم اج ےپا ےس ل نیم اقتدا یک ناف لاک کر
 نصیر می لوس وب ها ذ دبحوکل اہمنم نج باران رکاب سام زا اویا یم ھچک ذ ںیوصدوااوہرومام رٹ زی
 2 رقص لٹا شوی تو اور بابساد لا راشپپب ےکرکترافد لو ایر وبتے بناج یک دو اکوک دی
 ترزم یک لقعل ٠م ۶ے نقدی لو لر شکم
 آے اتص ںیم سرور نت یورو پتو رکن را رو

 رگ یر ہاط ےن (اھ الف لن بر ي) 0 یا تین فیل ته کن ای دا... ام کب فی ان
 ھ30 سوگ لندن اف بد دال کت سوی ارگل اقای یر ها ےس روا یت لاک راف ےس

 رافرگت یس بوقت یئاھب ےک لا وک ا ےن یری رک کایہ رک اھک ساگر اط ہک یقاقن نا یر چپ یئاڑل یک ہاط روا یر کسرواای آےک کب ترھ
 ے جب سا ھتاوہ فرصت ارب سرافر فا ےک تزاجا یکہغیلخ ی رک نچاید یش ت فالخراب رد ارت یر نر راک
 تای 9تایی عو اک شر کوہ ضاح سیئای رد ےن مفت نب نشلادہ

 ولا نام ای ورکر نا غ فیل نہ یب تیل ںی ۲وم دعب کس لا... :یراقرو ندب کت یل
 راز مرگ ی یمن اذ یئکک متن افر اب ددرجخیکں لا فر تفراییگ پن اجرارکگ ا بیر یارک زر راف رل د تست

 نت نت ہک تل رب ےک سا یک دل ہیک مدال مرور سي تایر نا اپ کی راس
  نوصورور روا ایک وکب اج کو اب ے شرٹ کک یک یک مے ناد ۳

 لار ا اھڑب ےگ ؟ے ل یخ ےک ےنرکہت عار م ےس نی تام ےک مے رود درو ید ےس ےک تات
 ےک رکل یخ ساق تقارن بیک شیما نا لس یو و یار ایگ و

 تلاد - زاد کر کی راس تر ر چیک او پا تا هد ش ےن ںیموج
 نک تیل حب ےک گج زی رفوخ کیاردا اد کر چیلر که ڑ ا چی او آی لش ناک ےک کر وا شم ایک برکا
 ایلیا شما گاه تگ نام

 یکی ریو | یکی گپ کی کد ار ےن ںویقاس ےک سام ....: تب ۷ کرک
 شی تین دسر کا داولیکوکی کیس تقب 7تو ےک تاررگالرکن انا ےس ۓئار یا اب تو سا ےن سوم ےک تارو

 هام
 ےس ےہ

 ا ےس
 تام اپ

 زار رش وتا ےک یاب ٹا وک آیا ےک

 ٣۹ ضد دل شا نہا لاک جرات کوے داف کرج ےس یر یکے اجب ےک یکم ےس ییا 9



 درج ماچ دلج ۳۹۹ ١ نورلظ نیا راج

 ےک سامان اھت لاخ نادم ےس یم رکس و یئوہ عن ایلہتساراکاریش یب نس یب ےن ای ملت اپ جزای تم لا پکس یر اذل
 * ایگ آں باو س م وصانپا نادج نج ننیسز وا ایک وکبناج یدادب اس ےک تیل ےن سم ےئل ہر تل دت یاس

 مات فر فر ایلیا تب لازم کس کرکے بکن نکا دعب ےک ھاو سبا :شزاس یک ار
 ںاءایدلاڈ ںی لی روا بس ناگ ا ۵2ر ارحل رواار ڑی اشیبوکں وگواے وو ایکو ےک 2ھ آل تسایسروما

 ےن رک واب روا تشلاخم ےس تفالخ اب ردوکی گر بس ےس یی دنا ہتیقاعان ےن لمس ای درکاطع تب اتکث دعوی نمک میم اربا نب لیا ا کت یک
 رک یا کس تار فن تنضلسلایم زد طخ ہخخ کیا لس نزار تاب تضاد شی عارف اسد زیر رپ
 ام یار اچ هم رگ سیر جای عن ام کرم نت مارواوت کود ےس توافبوکق رک ےن شو

 ِ _ایھںل یت ضاافلاراد یھب ارشی الا

 ےس شون کسر کروا یب کرس یک تر اھتاک وس اود دکب ج وک وم تارق با .:نروژیا اٹک ا یر

 یار وایت فقیر الطا کس اوآی رب مجاژپ توام کبک سال الابد ےس د مک اہ یبا فرط یک اف >
 یکی رکو یتا ےک ںورالاسرپدنچ رفتار نازایی کسر ور یکسری ےس یی رذےک
 ی لک روا یہ گنج یکی کرو ارفع نی رباب ےک ارش چ اچو آج اودا خب تا ےک فی کیک زمرد هک لوکس
 یر رفت نرگس رسيده قرار سیر شلم
 مس ن وفتسد کیا یف کفر نیک لوکن اسارخرروگی اباس لنا ایہ پچجں یم ںواھپ ےک ناما رت رک اھ یک کوہ کدے د شاف تسر ھی

 تے بناج ےنپارواایآر کب پ سراف کک دعب ےک تسلق یکی بس ر ب اید تالف راب رو رک دناپ ےس ریٹزرواایلارکر فر کرک
 ساید الان پکس گل وزن مے ادب ےس ریپ ایکرو ام وک (اھمداخ اک ن یشف)

 : کس روا بیس لای د جک ک رفتار نا نو تناسب ورق رخ ...La 1 دبلیو

 ۲ نقاب دار دارت ے ےل رکر توک نطاس ار زو ار خب کک نر نھ ورکر یت رکن چ چ ول و روا ناو الات 74 نیت

 یک تنطلسروصا ےن ساارفہلای گا در کدر سک یک نج شادیبع نب یم نب ھذا ترازو نارکقد تب ےک سار چپ اہ ری زد تارف نئاددا نیم نیش ںرج

 ۱ ۔ۓانی تافدرواایکب حرم ناول د یک وال فرط

 ے اور جام یکن قت وا ںورنتت اح: فتاوان ے تسایسروما رو صف لدمکش ئی یا نوچ ..... رقت وا نیل ولا شی وا

 نب نیو ارت دف لر لااقل کاکو تستی ہنر وا فو رص ںی بحاوو با یداعحاکب صو لززمعروا لرپ ودر ےک ںورنروکروا ماک للان

 ایا هاب تس ناب رکن مکس رقمی يک کلوپ تورو

 دوخروااب اهم لی تازه ساواک او لار گر مش یر قند وز کارد گن یب ناک
 املا ےید مانا تنطلسروصا ےس ےروشمےک ںوروع کس لو ز وای« للاف حس ترش ماکو فور ایام باوا

 مهستی رک کوس هر دل تراک ال کھ کد گیری ےن روکے تاچ رب وس ےک وہ لج مار مار ےک تالخ
 سورن اقوا رکا ھے دےزاچروامانااب آ یب ےس کولس نیز واایار بھت یاس لئ از یب ارکاولگپےس لیکس ار ف با تنطاملا

 نم یک یک فلات یک ا ےن مان سام ایکو دارا اکے ن کوریا زو نار تروم وخز ور کیلاھٹ ایل ےار ےس سارواارکل اسکن

 لام ترازو مہک ےس یکن یاو ہک یت ےک کر فر کوک تیارو اا رفارف س ےس ترازو رپ شوی وا رکاب سس کرک یخ

 2ی الص یکن ا ںی یر رکا رپ ںی روج ےہ ئوردا یکی وا فرط کت داس اظدعب ےک ےنرک



Fe:مود مرا رنج  

 ےس بااج یبا ے کرمی چہ 982ں ہے ا ھڑپ ہوا پآ...: فا اراد تعاطا یک یل لنا
 ۱ اسب یر ید فر ےس نا لقصش طاق راز دیر ایم کمر یوچا انب رزرو پک

 نما نال ب ورکر تاب توانی موم شارات عملا ارحب ےس رپ روا ایک رشم یک لیوصچاک 9 بوک

 نمناک اکو تعاطا ندرگےےن ریل شا کده تا رکی اخ یر زت یو نر گر ےن ساقه اپ بیا بوم
 ےک رہ کس سش ایک ناور بناج یک قی فا لتاساکں وز اہچ یو 7 زم کلو دال سال دھڑپہیلخے ماس رقت خاک دم ےن وس
 ڈ رک جد زیبا دہمروااوہ بام اکو ڑیہاکہیلقتص یبا یخ انچاھفرمنخ لا نب یل ن رب نس اک نو سد ۳
 تہب کیا ےن ییدب دعب ےک سا چیک ۶ے شجر وا فعل واسوکر ما ےنرتقتذیلخ ویئر جیک الم تالاب رد لاۋرا
 میا قلی مچربد مجرد اظ ارامسروا ینگ وت وقیکدمتا ےس سٹئایکہ اور بناج یکہلقصاک
 ےولاڈ ا ر کاج ےن رب رت ییز خلا نئاوک بس نارکاد ےن کدہ اد اپ ے کرہ تیم ں ویا ےک ساےک رک

 رایت ددا آے

 م وس 7
 رار ر اروا ور تواب

 تب سمند نر 1+8 +11-770
 کک ایل تی لکه ےہ رت یافت سج نیک ب تلے بقا ےک تاب اه اردو نت

 انا رف آور بنو اہنو : ےروکی مے یہ ےرسود داپ روگ کپ رخ رور عادا ےک ےک تری کی ری وا

 یا نب تات ناکات ےس ید لو ی ابا نیرو. :روهضاک ور طا
 و وج یم الساب ر ت یری وریت ںی ی اروا ایکالچ ماکو دحب ےک ےہ آکر نکہ اھت ٹہاک بلاط یاب یک نا تب

 اور ہے دیا کش رلاپ ور اب رقابت اچ اترکت عفادم یکل لا ناس نئاواشداب اک ارچ ہک حرکت ساناپ لرش
 : ےس دحر کا اوجاورو لقب لر نا تم ما رم سینا ےن یش ایکوہ ا

 //ەو9 پرش ےک ںول اس ےن لورا لکل وتی یک ور طا ےن ںی ولاردا نیو زت اش ت
 کن و را نک ہت لک اا نہ رار واھ اک اما ن ہا نم لا نہ تا ن اتر ت کک ت فو یا کوچ کد بین کے کھیپ نات ر
 ےک ناتسربطل ئا ےن سا کرم توکار( ونقل و 2 یک رس
 تن یار کن امحا نونممانپا ےھت سیٹ ناتسربطوج وک میران ناروا یاب یی رکا انپاے ناصاو لدع ۓگ انب ھا
 ۔اید/را اب وظف ف اسے ذر طا ناروا یو ہن ت ارب یکے کلپ

 لئ ا نی ادب ےس رپ... طتص نب /ءاروا ماس
 یار و ا ی یی

 ۱ چو یتیم قدی نتایج رو مس ایی ادراک

 منار الری اس ےک مندو نات رھی اروا یک تخ تی رط کمال یکایک ایک ر قوا اعصاب نت ا

 متد لا ید بسی کهن رک ن اتمر طرود تر ریو ید لبا نام عت وسوک رم اےس سا منو روا ور طا

 وس کے ک درک صاف لو زم کیا ےس لاس ےک رک رم کرک ن رخ ےن ےک وم رایت رک اے rd یم

 و یر نر یار وا ء۲۸ ای ندا یہ ری ےہ سی جن به سا کس بم م ےک کیا بہو نہج 0

 رم رتا یا دفلم شبا لر ری د ےک نو دل نہار اتدوج وم

 ہا درلو خاں ںی سدان کج رشت ار شش ی.

 یاس دل سیاح کلب یار قا اط ےک ۳۹۵ ف“دلج نشا یی دج ےک نددلف نیا رہو وس اپ ے دا 0

 د ٢ط تمولقی ارو



 ٢ نورلغ نبااترام

 شانس لو 0 0 9 2 چپ ےن شور لا ایک

 حب ےس یا ای آٹو فر یکدم آر آے د نم وکں وگول لا شر عا یکب لن ا ےن نہ ر وص یں اہ ایل رک رص یر کک ےس پر طا۔ یہا

 ايم اس ارم وک بس ید شیپ یکن لا ےن اسکے سس فسا ار جن اپ ےک ونک قد اک ؤط اے )یولسم ات نب ن
 تساوی صتاد ری ایگالچ ےر ےک کاھچ کول نادواایلرکمض قر نات ہوے شو رطادحب ےک

 ہو ال نار ھتاپ ےک سال او ےر ےک کند آے 0 ورد یفسا کولوج روا یش کری ورا... بہ اک ور ا
 نوکیا ےس یچانپ تشیپ یکن ام اس نیا ےن کو ہلص نئارواایمکن وکف رطعیک “دم آکر ض بق ب ولام ےن ور طاس دنباپ ےک بہر تاک

 ےک ناسارش دو ه0 دیعس ںی سہ رم حب ےک سنا ایگمٹ ول ف رط یکدب رک د ت سوک ا لور طار کن اور ےل ےک ےن ر آت شورا

 ۰× ۔الاڈراموکں دوا ای کلم تپ ورا سر

 قایق شی رن نوا قل لدع دا زچ_ نت نحو قل لواع تیاہف شرط :تالاحرب رو ۱

 ےہ کالم ےس ایک الان نان ال الا بابا سي نی عفو ے جو ۹و اول رم یا ںی
 ےک یا نیر وار اظ نس سنسور رد آم واتس ےک یک اھ یاد اکی وراد اک مان نت او

 ےھج تمواقرمز ےک سا بسدد ےت ےک یٹاکن یا ناکام کامل روا! رم اپ ارعا: ناہ افت یک اصلا نا ےک مرتا پے را

 لود )رای ارم قتل لوح صیانت لنت کس یا رک

 -یلاھتدلئاءاشنا گنا ےک نیت لاع بس ےک نلا بی رقنع اھت حا صم اک وادر مو واتر( سکس رسا

 ےس تیرا تا ےک ھ یانگ افخر الام پن ےک ن اقلام یا ےن کہ ہماری شی ضرب ےررنک اکی دہ

 مے رزق یر تکی ا سی تفاوت با یکرھمےک رگ ضر ہیردنکت ١ےن رشافخ انچ ایک اور بلا برنا

 یدامہ ہا ےن ماغ یو ےس ایر تتر و دای زهتس ترورضرواءاوترطاخراروا باپساو لامایکہ اوررارج تارا شیت 22 هاچ

 ںویاپ۔ قاب چ انچ یوم شاف ساگر نخر عب ےس یک ڑی نوت کروا ورتا ڑ ورحت روا یو رای اس شرک بیر رم ںیم لو لا
 رب تساوی لو تک لو مضر سراب لول ور کس ندیم ور نایک پچ فر کرم وک

 : ۔ے لاج کن ام

 وب و لس ین کنسرو وکلا کسي ارت نی. :یرفرگروا رم کارتن نت

 یر لب تا مار ماه ندرت ویروس ایران طناب
 و یا یہ مو ا مو 3 ۳۷ ۳

 یکن و ری ارتا ےک رک نالا م یا ے تنطاساہز وت فرعا ش گج ے رکے تیرا زر یر بم سیب صم واخ یوم ں ون نا

 لتفاطخ مل “ے نیم و ورم جو ف رط یک عدد ادآروفرکوہ غراف ے یدین رافم کنی کا اوم ام سیر واایکناور سری س٣ ئل کس یوم

 ایچ ناپ موش ساب کد د تسلی یک او ےن نیز وا کوہ رٹیھبرم یکن یم وار یکن اد ہل سلنا تل

 یی ہی ما یھب غل یب صاای درک وکف زط یکن تر کوہ حراف ےس ہر اخم راي اشک رگ له لوس وان ےک سیم

 هدف هرجا نایت طاق کرج بسم دیا سام زورریفساش غ ییا

 ۔ چ ےل آے ساھ کس آنا هر درون رج

 ساعات مات ا سی کلیپ

 وه و و و اے ر لج یر ابن را عید + ےہ طلف ضاخن ےہ یئ انکا مان عت ںاہی :یب انکا الخ



 مور صح .... مراپب دلج Per نوملظ ات

 ٰ تر شرک و ین اح رکا ےک نیب مصر کر کشم اتم نیمرا تقو سا نیا ایگ تک تر گن مادر هو فر ۃعفراھت ک یر ش
 نو ۳ ا اس آر کود گنریب نیم ےرآ
 ےہ ےک یاو یک حب ےک کتب یخ کیو تی یکدباقم ےس نی ناقاخ لم اقم ےھت ریما ےک عوف کیا بیا لا
 رزق بت وا بم وارغب ارے EE وج انتج باس او لاب ایل رک قرگت بیم باور
 م یھ رک 322 ںی راز قر گی کں ویھتاسروا ےک سرا 2 کن ین ےےن
 ۔ اتام اتنا ےک ی کن ای دخ کا ایج یو مے یس سویا اا روا درک روکا ابا

 لیک ضم یک یو وہ راکش اک اح تار نب ب نارا تطاس مزو کں ب ےک ادای داپ آ :ترازوەرابود یکت ار نیا
 یخ تاوو نیکارا سن وت ترک رد لا اط ےک ےس ار یکی اروا رک روم ل تطاس روما ےس کا زار زنق وجوه ارت قبر
 تک یی رتا رود یک یک کوب یت نطلسلارزوربخ یکل ا ۃفر نفرت ےترکل رافس یکے ن ہک رویا هاو تر
 ےک تطاس زو سا اري فر بل قاب ب۶ ایکن روفنم ےن رقم خر اراک سو ے ے ترازوےن لا
 یک ادوار تھم فیلخر وا یگ آسیب لو صافی اچ سس کا زیات رر تطاس زو تقوی اے اقا 4 آے ترو رض کمپ
 تارن اوا( ےس اکیا مقا ی زوارق )ید ل اڑ یم لیٹے را قر گکتقو یا ےننیاغ یخ نچ یبدڑتت تیاکش کت نطلسلاریزو ےس ہدلاو
 ےک لودی نارا ا اسے ی کہ ےک اہ ایک شاد ںیم لاملا تی شاد دوس اپ راز گیا کالو دعوی رواایدرکررقممزووراپودوک

Iنیو رمان رب ےک ےیل دب مزواھتای یک قت ار نیا بجاھتل ود ےس نامز اوج قمار  
 ۔ایلرکل قد یم نیپض ام ےنپارکاداب ےا ےن تارف

 نان رز اردا نیہ آں ے۸ تاسلا ییا نک فسر اسلا یا نج کی ESN :تالام کاملا ایا
 وزا ے زو یک کروا یا ان تو ی ا اتکا داراب ا رر ق انچ ےک و درپے کا ےک ےک لام روا تما رو ک
 تاب روا گو نب توقی کک سو تارق ےہ یا اتر تاور کاپ لا ی روات ورکی هل کری اس

 را ایا دلاذش لیتر بفرد یاش باز ین ته مزو رکی رر نارد لوک ام ساواک
 ے کو ای ککے روا وا توک کھ تفاهم ای

 روده یک رات رومام رپ تموکقی کے ر ےس فرط کی اروااتر الامسپ اک اس لی نا نر صفرا صمیمیت
 ۴ نور م دی2 فول ی کلر اں تول رکن ؟ راغے تفالخ ای رد تسار ارب دوااھتای اپ دوکے رد ےن دیش

 لر قاسم کنم روزت ے ر ےک گیج رفا ےن فسولایکگ اب ناس ارگ( میدی کد

 ےہ ل ںی یار یر ت وخ یک نس لیٹ تمدخ یک ارف نہا تنطاسلارمزو دعب کس اماکن فست :یوکر زوم کت سوا
 ےہ ںیم ےن رک ےک ؟ سنا ےب ای د لاکنوےت رہ ہوس اض اقروا ںویخ اب ےک ساعت اودرع مکے ک یے یت طاس زو ےس کا یکی

 زد لوک بن ارجر کن کن وت ا غیلخ ا لا فاطع ےب یھب تصولع یک وص ا ےنر تنطلسلارمزوروا ےہ ہر رخرزو لام دح
 مک تمل رکنا ےس سد بد *تمواکی کف سیب دوا یکرہای یھی ےن چپ ےن یو لورنعم ۓاجایلرکتخایردرملاعمرپ ےس یل نج لت

 سا ےس سا اگوہ اگے م دنراکاک ت وکر الاسر نوا ات ایکس نوکا نج وا کک واع یاش نام رف کے اات وا ےب ےس فسول
0 

 نجانے ںوتالع نا ےن مت اکے روف سپ نام ےک ےک اد کا ےس تار با تنطلسنلار زو..... :یفاشکاک وع فس وا
 ید ںی تسولعیئوکوکم ت ےن سا ےہ اھدناب ہا را روا تور تب ی زو لوس منت ایفا لوک کے ن رک ض عج رپ ناوکم ٹی ایک حت



 مر ھج ماچ دلم ۲۳٣۴ نورلظیا ترا

 تاب سوی و ایکن ارتا ےک رہ فر را رز مس ور باک و ارحب ےک راق اےک باجوا“
 ناشلا یش یا ےن رر تقہیذیلخر چال قو رگ ےب کیارکےد تیز وکن ا ےن سول س ج و: لاردا بام فسا
 ےس ےر سنوم تقو سٹایدرکن ورک کل ےس ںوبو لک نات انروا ایکن دور جل ےک کیچ وکدوامخ سنتا ےس ر

 ارم ےس ما تاو ت رکے د نل ےن سا اچ کت ساوخد یکن رہ راع (یئاھباکک ول ص) ےن یت اپ بیرت ۶

 اج یٹدر ا طع ےس تقالخراب رد تصولعی کے رہو 1 انی ےیاک سیب دعب ےک ل مارو ..: روق تس اوترو کف سوا
 باوج دعب ےک لود نچای ورک او رارخب فال اراووگت ساوخرد سا ےن سمیٹ انچ اں وہراترگادا جار رانی دوکال تاسد دالعےک عارف ےک و
 نادر رکن او کلک پا گے اج یس واشر کرم رها تس ده سا اب سنا تبقاعا سال ی آ
 0 7 22 وس یاو کرم فیصو ے تفالخر اب روس ي دوم رگبار روا

 تساوتردرپ فی باوج ذسفیلغ اج یئام فاطع+ رابود تو کی ہٹا ت ےب وصےک ہینیمر آر ادا نایاب آف ےس ریو لحب ےس

 نرم شم لی تسلیم یا ےن تسول شکل E e ا

 ہری تب اس پارگی ان کس دوا ایگگ اھب فر یکن ان رکا کت سکس مراکز روا یئوہ یئاڑل یکن اسحک نقب
 ادم کر ت س لک کل تورا ےن فس وان رم

 و 00
 رگ ام یش یا ےن سام ور شےک ہک کت ںاہی اتا راج اتر و وب ستم یف رک 7 صبا صدا زا
 یو ںی یوم تاکو سیب دعب ےک گنج زبرذوخ کیا چیک 7تب وف یکی ا گیم ییجدراروا ای درکرلمترب فسوا ےک کل اح

 نص اک ذر وا درکردیقوکف سیب ےن رر ی اب راد رفقا دز یار محب ےک سا
 یورتان قرط اے مور اع یمواک کن اشتروا م ناف نانو دنوابزو ءےر سیم کس ترش

 رونق ناصای دکل ےک یا اتو لاک ں اہ رای رک 0 ناد وشمد نیب یلیرپ ںوبوسےک ناجمزروار او
 ادرس گول

 مننا وم تس ے) کلی باہ کڑے ناھا : اک بمر نایاب ذآ
 رف ادیب نب کاپ ری ےن سوی رکات یک حروف کیا یم تدع یییڑوھتیت ا تیک کرک ناجی رذآهس
 ےک ایک ساک کید ےس د توک ںیم ی وای هی ام رگ آر کش روا یر یک اوکک یسرگنایکر روم کیک
 شا يا طی ن ومش سام تفرقه نام آبرو ےن کن انچایگالپدادخنب
 ری لب راتر ادعا است دازب سکه اد تے اج یدرکاطع تموکحی کن انا رذ وصیت ںوہواوخ یت دارادرپنامرف اب اب ملض
 : یاب فرو رس اوروہ ےن ریشم

 تب تار اھت ی ورق کت قو کوان اد وخد نہ لت ےک سا ےن فاس ب حادعب ےک ہعقاو سا ....:رظ اہم حلب تا"
 نراچشاکل اگ ارقار رایت تفاطفرب دیتا ایا ارش ارگ امب ے فو ےک ماتا نل
 ہقیلخ لرز م اروا یورک ی اچ مے روک علی ناو لاو نم نیا پاک جف
 راج رش عب نو ای ایگٹ ول یاد ںو اپ تا قوا شبا مرکز آری مکس ارج رب تو علف ی ا وکرم

 بس منو وصز نم لپ ۵ در جان ات ©.
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o»مول ی زر وار تے گر ی  

 0 ویک ر وکر تا ےک رکا رهن چک واتر دیار لادن دراز ھ اسکا کیا | روم نیک رم
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 ےس نام اس نکا لس 09 دوغ تا نر شکم بک لااقل ضعف کس نایاس نکا ناک ے و :تالاع ےک علاج

 ےک ںاہورواودر تاور اع ئل ےک ےن رکفک نج ےس تا نج 7971 یوزر شو زر ان نا

 اے ےک باقم 0 را اتم لاو یدک رگ طعم افسر اور روم نیس هک لاک
 لک لا ۳4 رگ تا یاس قوام یر وہ تلاش اش دعب ےک کپ بن ون کیا

 ۷ 9 7 مت تشااخ

 رازی رک 1اي ہکی کت ساوخرد وا باک فوخرکن یک اچ ہہناور ےل ےک یپ وکرم یکر یکے رج روید مک مپ اب ےک
 -ےاکوہقادیایلا وک ون سوا ار لاس کل ا

 دناب تواقب ملی فالےک ہیساب نت لود ےک نام کپ وس لاب کر قا را نا با نا ۔:توانب یاروا ری زوبا

 ناض هک نقره او داور سس کریو ر ی( راف روگ )یاصردہاھڑپ فرط یگدا یش ئل ےک ہ حق رب ںئافر وا درک

 ۔ایدرگہناوردادقب ھتاس ےک طخ تم تراش روا ایر اجار ےک رک ےن ددب ےھ ایکو را رک زوبا یفوہ تو زوبا یخ آ روا ئل 1

 روب مطا یش تفاطظر درود اھم لپ دوش ےس عو یکے یف ہن ےیزورروا وان عوف لیا :یراقرگیکت ارف نا

 شی لا ناسا انا رج اهدا کت رر ےن یا ایلر کب لط باوج ےس تارف نیا تنطلسلارم زد ےن ررتقم فیل چ یکت یاکش

 یلدا کن و لا آ یکی لوص ارث الاس ےس ہجو یکے ناج لیک ےرہوص ورا سای رایت

 ےن رو ظر ےک تارک ا “یم یر کل وص ےس ا :مج د زوز ا ی سوا کے االچ رکن یب

 تاج ارخاےرصود مامتروا فرامصم یگ وف ےن تار ن بارک نل ای درکرا ا1 ےن رت کا زاد کن سا جراید
 ےہ فاض یت ایک زن کت اچار ےک کرج راسلان نده! اوم یگے س ےناج کوک ےرہبوص ےن تارف مارچ رکا یل ےن یٹراددمذ یک

 گن ارجن نمد رک ہدارااکتارف نب اہک کت اش ےن ںوکلے تی کج نایک رب یر ایکس لو

 وقتا ساب اس انا نت پچ روا ورک اہے ےناھب ےک جمل ان 7

 روک تر وا لا نیا ےن تارف نیا نارود سا ںیجالچ کی یی لو ہزعمیکپ را

 نج نج تقو یا ایکو مک ارمادا سوم پ ےر کے س یھب ےل اوت

 بای لالا و اھ ہامعق ادب اد لول

 وک ںی ےس راب ےک ھام ےس تارق نہا ےن نیوکولاھت لی اطساورب وصل ای ع نب دیا لو نا :ترازو کل ابن راح

 قام از تارا اروا باح ےس ہو یا چے اتو وصب وک اہ دای ز انک سلام ان الاس ےس انت ہک

 دے کرلیا نہا سیہ ا 0

 زو لو اهم پس فید تارفنما . ۵ ( مرم )رھ وطار ر ڈیرن ایا یک را



 مودصح ...۔مراچ ہلج ro : نورظن تر

 رزین )بجا فسا طلا 2-با کرک س فوخ کا ماه وای

 روا ےک ورکر اط اہے بلف ڑ کیک ن یت ے ر یم یورک راف کت تازو کریم ے ر تق ق یلظرکا ب وم کلرک ایکو طخ ے ور لاو

 لٹدنامز یا 1ے افت اگ ورک مرض یری روپ ےہ ر زو لام یکں وک پ آپ ؟ںکے یو آالاد روا ارل داع کاک ےک ورک یک تاپ

 املا دوا یگرایشوہ گرا تماس کر رفت فی نود ایی بستم ومال ییہ یگان ےس تا رف با تنطلاسلارزووکر قت فی لف

 تیس نوا نکی ےک لا کت فرد ےن دماح دعب لون ےڑوھکوایلادب ےس ۂمسادوکد اح ےنررتقع اغ لا کسی تک

 روا درک

 ےک ںوگش ب فقیر نیش ےئل ےک ءرازووجاھکر توک کوٹ ناشی راہ روا یکے اوا اک ترازو ےن دماھر جہ. ا یکدم اح

 ٠ ےس فرط یکدماع ےک رکا پ دے ہیقوگ( ےہ زو لورم )یس یلعےن رن تم خروج ییدرکع ور ش یگر او وروا یکرسدوخ ےن ںورسفاروا 1ںوھٹنان

 ایکو مرات کینو وایم ےک ردا روما مرت یک نیب یک الی اک ید ےس ترازو کیر نکن وام ابرو

 اتر زو یکن ب یل تقی ضر دروا یجر یکم اح ترازو یہ مان ید اش الو داد وک اکر اج

 را یک هست مانتوی ے لوک ارفع ہا یہ زو وز اه تری... .: دیاحروا تارفنلءا

 بد ںایلاگرکالچ ےسا ےن دماع چن انچ یکن یھب یا یکتا نب یل سان شر ایشو ہرواراکیپرجکک یا تارف نئااید مکعاک ےن رک رکی وک ارواب

 ںیہ رپ تدازوددبکپ آں یہ ات امکب ناش نائاش ےک پ 7 “ایک طافلازیم 1ت حب ت وہ ےت رکس وس نا ےس ماتم تاب ےک تارق ہا

 ےس باہ یری” کا ہک لوچ بط ےس یوا شن تارف نار ایوب سش مان رگ کیپ دئاح بس نم ےک لا دد ےہاکپ آزادناامیعج

 وہزؤاو اط ے اہ یدک لن ساتی خاطی ےس شے اکی در نشو

 ےگ لمبا تام هایم ج ےس اپ تی اصل منا ات یاری اح قو دبع اک ترازو اگے اجای کش

 ے یاران ےک یکایک 2 دام ل برادری ا را ا

 ۔ایگاینامج یھ رگ ناروا ایگ ای اوٹپ ے ںوڑوگوکں ویجتاس

 ںوم زد مان ۓئارب وت یم ہکاوہ یا اکت اپ اراک کی کر ام دعب ےک قاد ا... : شوکه اما گام

 کا ھتان آل اب وک ا لو ہنر زو نان لک رب اپ لا ترا نوع وال بسر یراپ کس ین ته ارام

 ی دت زاجا ےن رقت ی تراک طالب ی

 هس وزیر اپ ی نب و لا تست تی رگ اس ید مار رک 1ب ۶

 ناب لوس ت زا یکے کاک تاس ےک یئداز آےاروا یئوہہ ترسبذح وکر تق زظ ادا فاضا اد ئی آیکک لمس یم ںیہ

 ۔ایگوہ ایپ رطخے لاو آل لک

 ےک ارواح کھیر بب ایل ٹولے ڑامھد نووکں ورججاتروا لںورادن کود 7-0 277 آگ توافب شراب عارود سا

ANراس رم کور هو ع غ الطا یک تاغب ساوک اح یھی قر یی کا ہے سجے ےس ر ےتاج ےل ےترھب رت  

 ےک کور ماگ ی رکو ر الا بی رن دتقم قبل بحایل فو گا ر فا سیب کوڈ ل روا ے لے مربا ما

 ےک اج نوبت خر کی و ازسوآلوجن ادا لورضمرحب ک- لاایگومورفواسفورتف تو ےتوہ ماشایکن یش

 ور فود ورنراک سان اچ درک تل ر یکے رکو گراد سد مک رک ضو رفرکاو یکوکں وتیھک

 نایاب اوتس



 مورخ. .مراچ رج ۳۹ نورظن ارت

 نادر پچ رضا گر خام پاس فاز روا دپ ی نا ید مری رم
 لکل ناروا ی ی وعده وا

 کد از ام

 7 0 - کا ٹو یل ایماکوکس وم

 ۸۰) یا ںیم سنو زی یش کیے ہقیبرفا نادود ےک کچ : تست لس لر فا
 درست قاب ی ناو هی لاک تشک یچچ ےس ںوہرط ےن رت فیلخ اوہ زادنا گل یرق ےک ہی ردنکسارد اھم
 ہیک ید لات ی رک برا ۱96 پس نو ی نخ سی یوم کک بد رق ےک رنک

 ید جشادقب رکوحدناہوکب وقتی دواایکاید لوڈ سیم یخ رم زنا يا ار افت ریس 3

 ِِ کرم افمت_ تسلتسا دیک انب ہقیرفارکل گن
 بار قی رفااروبجم ئی مے ڑوھکروا ید آ

 ترابی ار ری ود ںیہ نب یم تک

 ۔ایگا دے دبا

 رار اروا قوا ےس ت اسا ان RE : لاا تبا اسلا یا نیا

 نا ایب) فسوال ولو سارعب کن ابو رافرک ب اسلا لا نیا فسیپ دعب ےک کاایک ور یق سراقب 97

 کرے رزق 9 ان یے رد ذی املا نم فول ےن سیمبین کت سوق الال
 ےڑءناچئاپ رذ آر وا یک و تعلطض غیدرل اب دتس میقوگی سل تس شرافس

 ہد اچ کا راس ی ا کا ا اج

 : یو 9 9 ص٣
EIEN2  

 1 تا ےک آن ای ریو مکا ایج ےس یب اتر رقم یب ےک
 فسا تتب یک اپا یھ ایپ مامو دار( اھت یاو ی نار جرا نات راک یو اد الواوجل ےس ر الاسپس یئ ان یلاکن ناکا روا ایکو ہ یا دوا
 تر کا اک ات ذو ی کاخ تراکت تست انس فسا اسم سر

 ب وااو اور باج کن امم روش کس وی رک اکے رود لا تک تی یم ےردعب ےک یلایماک

 ی اهراپودد اب باورم ندیم ۷د ام دام یت ی تف سیل بج ےگ وم یا پول لاو

 7 7 کی د منیر روا یکاطع تموکعیکں وقالع یق شوکت سیل ےن ررتقم ہذیلخ ںیم ےہ سر حب ےک تاتا نا آی ن سیا

 ا و ی ا ا نرخ ںیم و و و کج وف قر دوکع ارخےک ںوقالع کرم

 > ومر م ںی او تو یاب اس مج ںاضسی اچ ودر تفرط لر رب تم لج

 حارخاکن ادبسروا ھ زوور درب ہا اش ۳ 2

 _ایگڑ وچ ےل ےک فسا سی الطساو نل ا

 ج کیوان اا



 موج ام رلج ۲۳ ۔ نورلوںب رج

 اھت اھکاک ن وہ ہناور ےل ےک گنج ےس رہاطوبا فرط یکاساو ےس “ےک سپ ےس رزق زاغ تت :ںایام کل ریس

 ( مف ےک فسوپ) ےس کی افوک* ےک راوی مگ ها ید سد توکار فلفل اب یا
 یخ ےنر صد یعس اید گورو اب دت ہتسار ےن یکر طر ضا ایپ بب رقےک نراق وکب جروااوتاور تسریع ور ےک ی دل نک
 فتا فو سادات اوہ اتر قو کرم کردی انچاپدےددسارے کل وصل ےن ۔رھفو ایمر کے رج درب لس کت مک
 ری رک ورم ئ0 ای سد بم را سرت اور ویر حب ےک لا اہ دم ذپ مایق کت ام ود ںاہورکل اک ےس ہضحب ےک

 تب /م عد یما یکن ی ناروا یتا قنبری رپ ده کس لا راترکت صولحں یم ےریب کنی اسلال نابعش اکر رقتموکک ولھخ یا نب
 ایک رک ت ڑ؟نافماو ںیم ےاررواایدرم کم یوکے ک رکےن اوج ےک ںونود نا اس ور ےہ ”لوفدیب بجا اوج ےل ےک ےنرکضحق رپ

 ۔ئگوہ لٹیباقرپ ےر رر ظی 1 ا مدروس

 رم 1 یک ترازو روا ہیک ا ارم وا کوے د ترازووکں ان ر: دام کج رب ےک رکن ایی یوا :مزو لس رزم

 ی ب یش اقوا یارب ترازو یس نہ 1 تب لس 00
 رہی نوم تاک واب 'یجایر عزل نر الا نت ز

 تاقا ناو ام تنطاس ارزو تان تفسیر مرکب سیب ار چ ادم ز کیا تنها زورک اهر حیض
 _ایگومنادربناج 0 20 7 - 9 - 

 در ورخن تو فآ روان تا لگ ےک رفيف نک زال ےک تمور ےک ےناج لم ےک اح ا نوش نوبت
 رک اوقات اج وہ یھب ایا یک و اجرک دعب ےک رق تقی ئاندا نو زت ای یکن یعیکں یب تیاکش ںیم تالظر ارد یک
 لس فتو لا روت تبلت باو یا ےن رر را زا اش وانی یڈد کیا ام سا ہام یئکب ج
 دیک نرابنا کیا اک واش یکدماع ےس ساےہ اترا و ی شیر یاد دلار کی کت ی اکتیو

 ا یم کرام م ںیم ںڑتاپ ں وتاب نایمرد ےک درسا روا رام تطاس زو ں وریت ے٤ قاقا.....:ترازو کت ارف نب ۱

 خمس ترازو ےن ا ائ ٣ض ان کی وک ا ےس تارف نہا تنطلس ارب زو لویزتمروااھتا ورانہ لاپاکک ان یر زت فخ نکات مرغ ارک

 * یک تراز کلا پا ش تصدش یکرتق ذیل ےن تارف نہا نی ارور کس شا وای گر تر ےس یک یک ی الک تے دوسا
 روید زارف سس ترازو رابرت داپ ر ےس هیقوگت اف نا پاپ ےک سا ےنردتقتضیلخ ذن یف ےن کت عاضروا کش تساوشرو

 ۔ے اکا العتاد ید ر توکی نب یل یک ا

 رر ں وو لرنچ ےل ےک یر افر کا ےن تارن ن ربا یکے ایسا( تطاس زو )رباح حب ےک تاو ا :یماش کد اح

 رواایکل اپ ےک بجا حر ھن تقو ےک تار رکپ جد عویکں ایکو ہ ور شٹدادفب رکن کر ی ماد کا ا ےک کرا زو ناییا ہد یا درک

 نہا تطاس زوے اچ کر ںی ق الار اورق ےک ارے کک ساو خرو ییہ روا یک اتا یک نان ےک یل سیف ا کرت فرا رز نا
 ات مدغ لا یک شام یکے ناک ہللاعم اک ی

 محی ردتقغظیلخغب ءءایکف الخرب ےک تساوخرد یکدم اھ رکا م تالاب رد ےک کیک دعو کک دلالت بک دما

 -ۓاجایدرگلاو ےک تا رے تک

 اک ناچ ےک لی ےسادعب ےک ل زار کر دی کتری مک مس ترنم. :تافوروا ری کر یاح

 نیا نشا لرکرا قا ےن اح اکے ن رن شاید دوکان لد انچ یر نوم لات ابر یک الاول 2 کس باکس اویل روا اقای



 تو

 تا اے ینرم ےک یلاہسا 1

 یھوک ما ےن تار نیا نان ایگ کہلاطم اکر ان دوکال نج ےس تن رب لا ...:رقو یر اوت نان:
 اردو ےک یورک ارف نا ےن یکے نب یوچا کوم ت اید ا ازا یک ر حر طے شیخ یک لوصبدواایلےن ےس ہضیلخ

 ریا e ا اک پے سیکل اچ ایام تار
 لاو هک هنری باپسا» اراک اروا وص ی د ںیہ زیا یوا ا ےس نیا روت تارا نر رکوہرامفرکی یب یک 11
 ک ترازو ان انچ یت ایگ آی ھو زاکن رر انجم نکیل وفود نا ایگ مدد کرام امت اوکس ئاوکس ا ےن ںوطف اھم ایکہت اور بخاج

 ناروا ایا کو خاو یکے پو رکے یا وما دال ےک نا۔ایگایکہلاطماکرارنہ سکو وال تاس ےس کیلرج دوا ےگ ےل رکراقرگےس ےرامشا
 ۔یکر ایک نرم لام بوخ جگ

 نان یکں وگول ون یم عااطا یکل فا نا ےک تازف نیا تا ایگ آں او ےس دا سوم نرود لا... یہ اروا مات م
 کر د ےہ ےس رر تق فہ لخ ب روط ےک مقا طفح ےن 22 اوت ار 2انچ ES ارب وص قدر ےس ناروا یلاسرا
 رضا نام سارق امان اشرد دص ےس ےک یارک نوا تات ابا ے سرک 7

 یا زرا بچام رمت ےک تارق بارک راف ے اھ ڑاھک یک ا ایدےد مک ےناچوہ نادر فرط یکم اشدودع وک ےک جوس
 باباها ڈے ساروا ئی د پوھٹرمےکر ھن تارا ایچ ودر گوہر ضناح سیم تمدخ یکررتقتمہفیخ أو ایمکک اسان کس ںومگ و 13

 نادعب ےک + نیز رکا اہ کاپ ےک ہدلاد کر تت یاغرک ی ںالطا یکی تاد یا رھا اعا ےس ددا ایک زید حال یک

 کل ید یکتا

 تشات پورن ییا انام اوم مد لوکس تارا تپ رخ کد دشت اچ روا مل ام عا... ملا اکت ارف نا

 رو "اچ ےب ےن ال ےک ناج ےس یش کے اج یی لا گراد لا کت تب رد لی اوہ ادیپ رن ےس ساکت ارف نا اہڑکوارپ

 تاپ هاب تس هارد ب آے آب لط وق ال اپ ےس رھ پ ورک اک الا ماویکی دب ےس عرط ساری ککںوئاک ےک ہفیلخ

 پاک ںوڈدود نا ےن ردت ن یلغ یک یی تنور اسکن نت پات راک وم انکی رت نلف یت فر کت چ

 تصفرا باس لات شاد ان تس لو ما ضیلغل اي نانی رنو نود ناعس لات تام رها بر

 بار روم

 نکس یا یار ا 0000 رر کپ نا اک :یرافر گیت زنا

 وال ور نا تقوا لس رله اب سم اے شر کورش رو لا نمک تل ج رج لوز حک زو یا انی و لا ریما یک یک یک عر کک حج

 نہار آے نوای نی پروا و زا ایک یار کر افر د ےک اوکت ارف نب ارواایگوہ شور یب ےتوہاہ رند یا نسسیخ انچ ای دمکعاکے ید ڑوھچم

 فش ےن سوم نم ےن سا فست رب نی لب وکی اروا سال اگر اپ ےگ روارس گم دوا ے آپ ناک ےک ترف

 ٭-ے اکو“ قادری ایک اے یا کرا درک ییا رواد کر قے عفو درک او ےک قوا

 کن بہادیبع نج مقوا ےک یل ورم یکت ارف نا :ترازو یا اقلاولا

 ےن رر قت فیل کش انس یھب کر ید بججاحر صفر وا لالا بج رن یب ناوروہ یکد تن امسغیمکے رک ل وصور انی دوکال ےس تارذ ناروا یک نشا یک
 ےنرکل ٦صا تر ازد نام ان

 (مرم)د ۹فض دلج لاک راج ںیم اک مال والا کر یتا 0



 مور مراچ رل ۳۹ ۱ نور نار اج

 یشن لئے زت مات سوم دعب ےک را وج اتو کاو ےک ا ںیم ترازو ہیک یہ درک را ترازو
 اف سایت سوم اشورصم و نابرف کی باو فلت چکش یکے نل الب ےس ءاحنصوک

 یوم رضا ںیم تضاف ےس رک روک یا ند کیا اپر پور ترد کیا تارف نام ذو نیا نصب. ۔یرافرگیکت ارف نم نم 3

 2 نرلھب ےک ےن رک الم ےن تروکای درک یب اس ےک دب تلخ بمیرم ںوہ یتہ اچ انرک کھ ےس ہفیلخ س کا یکم اظ روا
 ےن رزق زیلخرواابدرکر ضاح رکول دعب ےک ہد یئڑوھت ےن یقوزانایدرکم راشااک ییراقرکوکی عا ےک شپ قوزا كتو یا ےن رقم زیلغادانت
 دن ام رایت تشا زور دو کی اسم فیل روا ید اڑ یا کن رط رط ےن تنعاسا مزو یئانچایورکل اےک تنطاساریزو
 باید داپ ےک دلد ےک لاج تخاطلاراد رر تذیظ بت اک وہہ

 )تک رنو مار و پکا ہرخےس سالہا تنطاسازو ا لپ اکت ارف نب روان
 ےگ س ےن ایہ ےک یا گول ووا درک ب کن ا ککدح یی ھچےس فرط یکہضیلخروایار ڈوکں وگول نئا ےس ںولچ یکت ارف نا ےک کرہ
 ر ھ۵ ا ن ےک لاددا تار ناک کت ساوخر دبی رکوہ نابز کیاروا ےگ لی تف الخ ددرکوہ بس ےک بس
 ناشی سا فری ج روان ار لات لغو سل هدنز لود کج

 9 لر اتار اک یوا تار نہا تو « یاس قو زاهد هاش وا فست یانگ ساب لو ہریغو سم کک

 لیک نس ےب ےک لارواتا رک اس و قوا رگ ضاح یش ترازو نایلا ےن ناراپ :دالوا یاب یک ارنب ۱
 مح اقلا وہ ارانی درارہ ود م لص ےک تمرض نک ا ےک وراپ اب هر ی

 ےگ تممرمماھنارولرانی دراز یشرواایدرکا دےدیق یک انس یر ناروا اہک کک ڈے سود ےک تارف نیا ےل رکل وج ے

 ںیہ وواو رک کریک یک ایر آے لوز ھے جو یک لالع لیوا دلا یر ٣)ا ےک تاقاد نا و کما اقلاوبا
 گی بم لو روش وب جم ےن وب راز ات ےگ 2 دف راچ کلا
 1 ایدنمزسزووک م یک اجلا چ یکی اروا ید ے و اک لوز ارو

 ےک ٹل را ایگ یم تراذو ناویادعب ےک ےن رکل صاع ترازو اھت یکرٹر یسک دلاد رزق زیف شو... ےب زو یک اپحلاویا
 بارا ںیم ما اےک سا اوادعب ےس رکی نا ھے ا تا رشک ٹن یب یی انچ اھکر عرب ماشورص لب :
 روج ےہ ےک ےک ا تاب اکا جھکا تنو یک ۶ فرط یک طاس یوم تپ ر خش سا بش اب ندیم یک ِ

 تر سس هکر نیا فر یو شنی قر یزپ نون ست ست بارشی شو
 کمر سود اروا

E e a Ê 
 باد ما ماک کت رازو 0 یادش شاربک قلاب لک ت قم سادہ ہنرضاح یم تففالقلاراد یمن یب یلع کتب ج ہک ادم اس

 -( مم )۵۸ فم۸ د نج یخا نیا ما راج. لاس ۳ یکن یر یاس تقدیر کافی اد ۴

 ۔( رم )ھ۸ لہرا نکا لاک راک ےک اک د اہلل ا ن اضم ر تاور ۰ ۰8

 ۔( ر )۹اھ ر لھ ا ایک ر ںی شک را ےایہےس ییا یم ےن کی ©

 وان راھ با لک یر چ سی: رے یز ول فا ابی.
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 بل شوق ےپ تراز حس رول دوم لوس تفرقرک ی روو

 یک وزرو وا ارت ےگ وہ تسرد بس فر تفر ےک ےک وہ او للقیج سیمروما یعاظنتا ےس ےن ےک سا... 022 نی یل

 ںیم سوات ا رک رکوہ لوو ے رکو رعب ےک تارو قب ےک برخ روا ۔ یراق اونو سو داس لو را
 یٹووم یکں وبحاصم دم اش وخرواو ںورمف نیر اپ رد+ لو وک ق: ںویوکے لگ ےئد فا طو ےک ںورادیظوروا ںیہ از یی ےن وہ لو

 اکر دواب د لاک ےک ےک اھٹا رواج وک ں وے وھچ ےہ ر ۳ او

 تسرد یار وما یھ ھا ںیم ںوفد یہ ے ڑوھکیکیپ شرغانت ڈرا م اکر ب ےس یرایشوہ روا یراعش تی اغکاھتاترکرد اص بس اتم ارد

 انا لک یی بار فا تنی وہ

 نی ار 3 يا وب لب تففر رده مس ضد یس سا نبی کلا... اض ااکم ا لاوبا

 ۳ رج اوج لر شدت لوص جب 2 انتکے نویروانوبوصل کز کا اھ وااوہ یی دق ےک ےک عج "0 باتکر وا تنطلس

 و سلا یلا نیا ےن مھت” اینٹی کل اوسر تاج سی سیما ید باوج ےک را یر ص ےن سال اوبا ؟ے یقاب انتکب اروا؟ایکمای کل وصو لام اے

 7 بج یاس ےک سدا ناسا لان کری 3ام کر واید نوبل اب هدایت تسورضال

 یوم وه اش کس رک نون گیا یار یم سا اید باوج ےن لا ؟ےگ شیٹ لاس ات کس یو یا ںیہ رب دف تیر

 شںٹروگ یکن اف اوہ اج را اس یش تم تل یو رب 2

 نامی سارا ال م ماع ےک تو دن باوج کک ارقا سل اب دو شرت رد رش تاج اب

 اد اھت یر انچ ںیم ںویلچل وجیوکن و ارا مد 7 اکے وت اک تاب ہن: باو  فاصفاص یکتا اونا 1 اوس اک مروا

 نانی تب لود کیو تا تقی ابی بوت قوی یا ےن ااو ۱۳ اچ ی تر یر

 ابرو القا

 روا لاو بار طفل روم یافت تنطاسلامزو تل تر کی :للغر عمان یر ی

 ا کہف یارو مادش ےن رقم غیلخ یئوہ یقدایز یکے اف اد یک یک یم ےنوہ لوصب ےک خارش ےس ادیپ تافالتشا ےن ںورٹروکوگ چک

 لیبر وما یئاطا کلا یش یز لاک بس نا ایکن یم اک اید اج یک اچ کود ایگ آہ گلے رابنا ںی انا سا ایداھڑب دع ےب راک

 _ایگدہادیپ لکروا بار لطف

 ےگ ںیوہ مک تاجارخا کے وہ ام ےس سا اروا ےک رکی ارح ااکت اب سا ےن یک ۲ ..: شوک دیر ءافعتساکلع

 شر ایٹ ژاصا سرب یاس مان کم عهد

 1 ےن تنطاسلار ایده ون هراس ما ون سوری کس نشو وکی روی سا اهدای زتس دهروا اپ درگ جماعت

 ےس رھنےن ررتقہزیلخدعب ےک ےناج ےل ےک ساس اوہ تای اچ ےگ سیم اھڑپ نال ےک ناج دعب داتا ےک ےک اب چ ت 3ر

 خب و ی اد ےن اےاد یم را کے رقم

 مودرصح. ...مراچ رلچ 1 Pie نورلظن ات

 7 تے ترا رت

 ےس اکہ ج ےس رت فیطخدعب ےک سا آن ںشیئورطخ اک عی سر واہ راترکت رازو کتٹٹیمراچ یرود یگ ...:تراذو لا لا

 ( مرم )یر رک کب کب اک



  Iنورلظن ۳

 7 ممے لجل سم( تنطاسلا زو ) ییا کس یم مار زا سو یت وہ ریپ یگریشکروا ترفنے ماف

 ؟ںیئاو سم بج یلرکر قر کوی لا کپ عتوم ےن ررتقعغیلخ ایگالچ رہاب ےس ترورض یسک ہے ناتا رکن ایج
 اب رای حس نر جنس سري لس ایی ولت سرت گچ کر ھی ےس کررہی ترازو
 مای یک اط ےس یاران

 راس ال ید متون را يا زدن نامی کس یا :ترازو یکن سس نیب نامل
 می دی آدعب ےک سا رات د ےس اروا تھک دوا کرب ھات ےک یا یک کروا یو کادو تر رامین درو یا
 عج رب لاکا اوراس وہی وک ئاند لاعلم یکے وہ توش مال تفکر کودتا
 ےہ ر طی ا ےک لوھپ وای تاپ ےک تتطاسا رز وے ی ایل ےک شعت ےس ابتا لاک ےک دادم یکی
 وش اظو ےک نر هات تیس رای تاک دم
 قے پا کوٹ قل 007 SAE ا اک دف سایر قدس ما ک
 ت روما ی ااا پا ا رھی کن کی ل نمود ی یک وا اج چرا ا تک ءان اک لغو مکے ینا ےنر کل صاعح
 ےگ ےن رب طط یق وقت ےنپا ماوقروا صاوخیکا یکجا مپ اسمان کیف رطلور امرداد

 ےرپ یب تاجارخا اترا دار لوک 7 شش ا ےہ تہب سم شوخ کن ر ٍمذو نارود لا...« ذو زالو

 ناراد رم نچ شرب رھک یک وتاوخرد اترکو دام آل ےک ترازو ینا چی هد کس تاودد لام وکں یہ راہ دد یئوکدواترکش کپ یک ےک
 ا لا ترکی راد مذ یک راصم کروا وا تروا تکا و یئوک کین رک اد ن ۳ رم رک سم ےک لیلج ةد کا ترازو

 ذیل آی گپ تساوخر دی تساوترد یار رک کت رازو ناراوریما ےہ اتہاچایگل گاع ت ترازو ےک الر نرو یو یک کت الخ

 ترازو ا قاب لب ویو بجر ہام ےن رد ہفیلغ باطم ےک ۓئار یا روا یو ۓئاد یکے تس کر رقم وکی الگ اقلاوبا ےن
 ۔یر ترازو یک ا کٹے نیشود فرصرگا درک ع

 در لک اس کباب لار ار ایڈارف یلااد

 انکو ہراشا مان ےک تنطلس نیلا اروا تمولق با را سیم نا ورکر رے ھا ےپا ےراشاوجپ ےس یئاھکك اپ لب ار در ارب
 ےس صح ییا اک ب یف مپ ہک تک روا ات لاحاکت افواہ عرم تول یک ں وکون اےس ےس اشا ےک شر ولو روک ی اے وہ ےک ںی
 ےک ل ر ےک داچو داب آ پس ادھر دا ےس ےس لش تاد ڈا ےک رپ لایتادروا ےہ ےس ںیم تامعازتشا یک نام ےن ا

 تک اں

 ےل م تارو
 ام

 جگر خاک اروا کوج ایک مگر کو کر من اک یا کے رک... یاد ما
 یار اوچ تابالع کرو د کا چ اننا وہ یوم ےک رز تقف یاخروا ےس منا روم متےس لئاید باوج ےن ن گا ؟ے اکہ کس
 7 تم اک دوا شرر لنا تا تبس اتم سی و

 سی ین: لا گپ لا تفکر مق :یئایتاد روا مسا نیم نیب
 ۓان ہم زون اک کارا جات اوہ راھ ااک سابع نادت اخ کاک مک ےک رکر کذ یھی قہ اطم ےک تابع ےک یک اوچ وک الم یا تروا ایک ر نک
 ن تاکی ا اس سد اما یا الاروا یکل وہرود ےس ہی رذ ےک سا ںایمشنڈدباگ

 قم اس روک لا ےن یلایاد ند رم ارت ی کر وا سر زوج سیر یا

 یس



rir 0مود صح.....مراچ رلج  

E 1۳2 7 9 ۱ رت ا ا  
 لت رر وا بچ ںاولاو نش روا ےک ای ورک بر کوہضاح ںیم تمدغ یک زفت قیلغروا ایل ےس ےس یاینادو رو یارو ااوہ بچ توک

 من ان شن سا شوک وکرم لات خاک اوج اکر اعم یا کوم نکات مت ایک اہک کوج ب طاس سے رر تم ڈیلخاھکید ےس ںوہان

 اھ ترم ییا فرط یک نالیماریم وہ ےک اوہداشرا اج 1 یئوکروااوسےک مسا نب نی ا

 ےک سرم 3ے آی ہطاحم ےک ترازو یکن سے رن وک اپ

 متال نت لایناد ںی روا یہ یں یم شرا وے وارا اے او باج ےن ا :ٹیجپ روا تساوخرد یکن .

 ترازو ریس اں ات ےک 3 ےک ییا غانچ یف خیس یا فر فر یدایچہپ کک رن یلغ ںالطا یکی اے 4 ںیہ ےس

 لس هل التفات ےل اک ترازو یک ا سین ا و مکے رت یلغار ورک یک م م رخ کر زت لغ ےس ا ےن اسکا اف

 ری ای تراس ی آلت سٹاک یٹ ٹیپ کا ےن تنطاسلارزو یوں وڈ ینا ے قالنا نت نم اج ٰیلرکح الصا

 ہفیلخ کى ےاوسز و اتوم سوئے قرض یکم اتکا نا کشورش ست تلکس تا یادت

 هل انس ولراد مک رامقم لقب نه یارقرداص وکار را تاب ارت اخرین راس امر

 ہا رش نا ںیم سنو ورد یک ےن رقم ایل کر وشوکس ا ےن نیک ےس راترکل اد ےک تہب لک لالا تیر رات ورکا کیہ و الع اروا

 رکن روا ےس دہ اچ اوا اکے ترازو ہہم کات نہ نک فر کہ تاک رش یا اید رکا اعزامی او یت یکم یت ساوک

 ےن نیم ند یی باہ کیفاص کل اول اے توال ارادوہ نکلنا کک ںاہج ردا ےس د ےن ومت کر مروا لس ںوماک ار ط یک

 لاک انتشار تلقی ایر لر نم فاٹا او رقفروا یر رهبر اچ - ترازو رپ

 لالا بی رٹ بنوا اگل ےن رک فرا ےک لاسم وجو روا شک کل وص فازا جر ار 7ترک وہ یگ وا تقو ںی ماکر اوہ

 کد ےس د ٹول رف ۱ تنط اس زووک سرقت سایر 2 کرتمڈیغ ےن نواب ماچ کل یخ یک وک

 یک کروا ورحت ےک رک ی تاوان کب ج ل ید ینا روسری... یر فرو لوس میکنی

 یتا ےک نیج نر 3 7 درگلاوہ ےک تنطلس ار منو ےۓم یر رو کسر نب ل اولا مرہ اکت رازواپ ےک

 إد جو م ترازو ہک لے ےن ناب زی اروا ایک واٹر تامل ٣

 لک نادر اطباق راد راک ن ا لانج دیا نم نااہل اط وب اھت مای را نیک پوریا شرقی

 ےک نامت دخ کی امار رزق ترس اپ ع تم واک لو نگو اروا یے پاپ ےک ا تخشارد دب ذج یگرادرس

 بس ی رکن لات ت الام

 رضا سکس تا بس لات هر لو نی نر اکرم ںی الغ رہ اطوبا :ماع لا ںیہ ور

 ایک کک رہے کدہ توا ناد اروا ایک چ رکا ںایھرٹسرب ںوراوید یکن شر دا ایک لت ہرصب تقو ےک تار ھتاسےک کشا ک تا

 فام سا ارور توام باقر اطا یک ا کسی کوہ مرکرازاپ اک اع لٹ انچ ےئد لوھکے زارو

 ہرتس نگ وہر ذن یکں راوی کہا رقدارظا ورا روا ےگ مرکب وڈ ںیم یلاپ ںوڑلنٹیروا ےگ اھب ےس فوت ےس ناج ےرنشاب ےک شی ےنرک

 رت زف لما ز یا ایگ وا باج یر جر کےس اک اچ ےس چ روا یزو باہم ا لات ناد ی وہ راھ رم ہریرہ طوبا کت نا

 اوت لو ورب حب ےک یکی اورہ اوبا ی انچ ایک رت ہور سبو راف ارتب



 * مررھ مری زلم rir نورلفن را

 هام ی شو کس رک اچ ٹیپ تقد ےک ییاد یکجا ےن را شوی. ول وام
 ےس تقاس لم تاغ لام ازا یکن عر الط یک اوکں ولاو ہلفاق ایگ آے تاساھتےک آے بسوج ےس ہلفاق گیا ایک وکب اج یری تاس

 ہو کت قو سنی یر وک ں ویچ ام اہ ی او سا اٹول بوخ ےن سا انا ےک رکن ہلباقتم ےناو ےک اتا درکہزمتمکچ کے رہاطوبا کت اج اکے ےہ درک

 فاق یا چنا تار ےک وآن ارت کہ اھ ااا یک رسوا کک کیں اھ ج ید م تے فخ ےک ترانو یں وعنا پا صیاد
 ساز بج 0 ےک آگرو دے ہلفاقل بار گنی ھچیئد ار کهن تا با کلا راد لباس لات

 را( اھت ںومام اکر تم ہفیلخ) ددب نی تاروا ایچ اوہ روا ای درک۔امت یھت ہم ا رکن کر قیب ےن رہاطوبا ےہ ہناور ےس ار ےک ہیک ایگوہ

 رکاےس سیب نشاید ڑوھچج سیم ناریم لک اون ون او ایت ول بناج یکرجپ ےک رک یقوکں وچیدوا لذروع ایل ٹول باساو نام اس بسایلرک

 5 ۱ پد ارفب ت. لکشمی زب گل ناب روا گرم سس کرک رروسروا تردش یک ایپ کون

 ترازو پس تار ناوک ودر م ےک ن یر وگو روات یل ر کر افر کے طم ارو ج روبی کں وگول نا... :ںاقح اک ں وتر

 اھت ہیک اک ی وح روا لاو ز ےک تارق نہا ییہ ایام روغ اکد چیمہ واو ںیم تا ایر سیم

 هرس تقی ورک ارت اپ ےک ناوج تیس وی دیق نوکر اردام ایوب ےنرہ اطوبادحب نوچ ....:ہلممتو راب ود اکرہاطولا

 یٹابیش ارد نب رفت عد ایک یوکس ےک ےک رک مپ جات لفاقر ثب ےس جج ےنرہاطوباربءانب سا ایکں یوم ےن ہفیلخر گیل کن وکزاوہاروا

 روایت یکدم ناور ےب ےس را فاق یی کر ایتروا بتم ے وا رفا ےک م وق کی اوج یتا ےک عی رار دیار طلا لوک

 و يک راهه نام تا جات کسب چ ورید کرک طرز
 ۔ایگلچاترکبق ات اک وف یداشروا ات کف وک اط وبارد یک اھ ب یک یاش اڈہ پت افاق اک یوم تیر ور ےس وقتا

 بگ ۴ اله رده ترور اش هک ےرامچ امر اکرخ رد لو الت روک اب طر رفوک

 وت اردو ا انب دم سم نلد ےررامساپ را رہاپ ےک ہفوکک کن دوچسایلرکہضق ری ہفوکےرہاطوبار ایکو راک اوفسروا ےک وہ ےس یک ا اہ یاس

 ایگ ٹول باج یر کے بای او لا اط م ےک ٹپ اقرار مارک شگر ا

 یا ماچ مگا کور بم یر مستقل ای وارد رک اپ تس ..: ںی قوموا یوم
 فون اطوبا اس ا ایک تاور ےس ےک ےساچہ کیس او ےک کر رقت وتا پ نوک اه هرچی قرچک مه

 اکران لس

 ںوقام رشاد تالق راد ےس نایاب ر آگ املای نہ فب ےن زت ق شیو... : گج ےس طارت کف س
 : درب سلم اب بی قس طساو فیل تقو سا دام کاهر با داد ےک ےک تج ترور وا کتان تک

 طساو لیبر خ ۲ےک ناضمر 7 الطا کارآیی ورق باہ یکی واک رک مرگ ےنرہاطوب رویا نرود ایا

 ےگ کا وچفوگتس فوث کس نا لا اش ای خوی زور بیت فیس جا کی قاتا اوم ناور ےس ےک ےناج ہفوکے

 ےک ےک ےک طوبار کل اوٹ ںی و دعب ےک کا یکی یک مارتے لپ ےل ےک فس وج یارک قرب دسر رانا مارک رہاطواا

 یک سس لات ربا رہ طب اید سا اکتخعاطا یک سا ع کرہ اطوا ےن فیس یوہ مورش ت با اک انچ ایک فول دعا ند یی

 ےک فقس راک ٦ یر نوم یئاا ناسھکن یم نیقرف ککت ار ےس نر کادر ج ن العا ےن فسیا ہجضانچ ےک سیف مت عاطا

 ےس النا شوگر کیپ امارت ےس ات یکم یز ےس لے ٹو وایگوہرآرگت یس ویتاسدنچ ےپا فسیجروا یک اھ رکا کت سک جن وفا کب اکر

 ۔ایدرکروماموکب ییعطک یارب ےن رح العاکف سوا ےن رہاطوب؛



 دص مرا ہل ۳۳ نور را

 زوم یی ۔ارقوا ناچ کت و لہ رام ورک رو وارتا ںولاو ےس اھل گنج یکط مار قروا اص
 اتش قاپ ےس ا را ںیہ وچ کمار تک رپ لاو ناور قوا
 "بری هنر نایک خاکی نور ےس سرکه تار فا سای ردوا رت کا: یاراکب روا یاری شی
 ین اور قوس ندا سم اول اشک شرعی ماق رک کلا یٹرشمےک تارف ےن رہاطوباس ی داٹپ لایش
 یر انا سمی رک یک سلق یی ہک ا لا اش ا ہداج ایپ

 یکدطما رقم ےن خوف ناشلا یش کیا ب بجار منو رک وار خب یکے او کا ترص ا. گل کطمارقروا بجاعرھن
 وک اف وفا ےک حا ساپ ےن ںونود یگ تک کر ففم سام ۓوہ ےترکم ایقروا کروا اوہ شاور ےل ےک یل ور
 اس اب کمک تست اوت شرف اہ لوم یا کن اک ٦سم گہ ناردیم کک یھ پیچ یر قامت س ےک ےس اڑی
 انا اہک ل ےک ےناج کاھب ےس انکو راشا یھب ےن یا ایکس کذب کر یر نت کس رخ تی
 ۳ یک ڈے تارت یا راے یریقج ےس مدل کس یار رک ےک رک لوک سیب انچ ایگ ناھپ تقو یاوکی ا ارہاطولا
 ار وقت سما تاک جشن کت شام نا ر فا) کوز ات کچ
 گچ نوع ورا سو ورا نوت ارغب

 یو بم وب سرا سرکوب قلم نورت ےک ویا دعا ےک تاو سا رقم راک ما
 زر سل ۶ئ ۵٥۶ اباد نو یا ےک ما روان ےک یھی ی اروا یار ترک( بج ےنرہ اطواا
 مر سک اور فر کہی سه سدان ںیہ رع یونی ےنرہاطظبادعب کس لا یر اواخر دیک
 3 در الاسد ےک نا چوم ترت لآ رک ور یکرام ٹول یکلیما قو ےک ہن گا ھپ ج روا ےک کاب ےس فرط ےک اج
 ےس لو زار اساس ری ورک شک ورک ر نیب ےن باعوا وے وہ فرحت قرب ھبععب ےک ںوندے ڈوھتاھ ا اجایگن اور لا
 یکتساوخرد یکن اهن تم یک لب اقم سیبدوق ےن ںولاو ےن رےک ںوقالع نا ایر ارور ابو باتو فر نارود
 برگر هما

 ۱ ےک کب حر کشل یم الطا کت اعتاد نا یکم :خو یباشروارطمارق
  تظافی اروا یی رکی رتب لق ےن تیم لنا گرج ےس آل تیہ ے ہر طہارت ت ناب قر کوہ بحب رداای ب0 درہ اطولاایک
 یا ناف تاسف کردم اد تب قران لس قامت لک
 مرام تحرک مارس رسا کشف ٹن یاروا: بج رخ نب نوراہ٠بجاحر تفارپد
 روا ایل یکیاوروایکرر رقم بعلت انا راھ راس یم

 اس اطما روح ےک او رقم رنک اتم دا دوکب فن نور یر ضا یر

 ای وا لجاو بعدا را شوی ال لاو

 ضیا ہا ںیم تحاریر دوا ۓئوہ عش سیواوسروا رھا نام طساو ےناو نام وکب ہرن لارب ےس روی... 2-2
 ۳ ری ا١ دواایک نواب کوک ی یوم نیب رر یم پورے تر یر ترسم تی تام سدیم

 کس یوم نام ییا روم رتو ب اتم ساروااھڑب فرط یکں وبوصیےس نفوس روا کل وضو ر اقروا د لاکو لاک یاش
 در رس و را یر یو قلم قلا مکس راد انا را
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 رہ چپ

 و

 لس یا لات ام
۳ ۰ 

 هاب بمب ۶ نواب روا لس !ںیا

 یت منکر فا سا قباطمےک ۹ے مدح لاک راج ۰



 مودیصح.....مراچ رل ۳۵ نورظن نت

La ESبن ناورپ ست یف ایا وہ کام کت سکس تربت تر پرت گلیم ترک  

 اکر قوای صب یئاصاخفایکغ ر فرط کول نوه وکار ر نادوایکت اوری کک( یک مبا ھت ےک راج ییا وک

 تاک ازم ہن بھ ےک ارز مارق کد کک کج یک ریا ہارے فرط مندان :تسلگل طاق 2

 _ توماس آیس رپ ناروا ےک کردینے ڈنر نیچے رنج نارواایکب قا اھت کود یڑوھٹن رک اش ےک کیپ کیک

 9 “ نيثراولا مهلعجنو ةمئا مھلعجنو ضرالا یف اوفعضتسا نيذلا ىلع نمن نا دیرن”

 ماوگروا صافی یب لب بقا لند ےہ وہ جل ںوگسوکں و ٹن نا تام ےک یلایم اکر پر فر کش س دارغا تنو سج

 _ کوم باس ں ھت ویر اس یکن اروا ایک ئا لو کے اوس اکا ر تے رحب ےک قاد یساےھت ےس رر کرنل ےرہایک یتٹوف ےس ترسل

 را ےک ےن جواں وگولے دادفب ل ام سای قاب یک شم طول ...a ضعف کما رک

 نت را کرمی رت اگ رفع کت ماس عج عار لفاقہطما رقت اھتاپ آس یی یی قاو یئوکہ نیم ۓتاراھتاوہ اب ؟یھید ۰

 2 ھوا مرار اع کس کت اروا مارک چک کک ت لاھ الا کی کیک روک ایفل یاب بايس اد لام اکس ڑٹ گے کف اص اہ

 ےن اطول یکے س کش رافسروا یک ےک یم ےراب ےک مل ئاردل اتے ہاطوبا رکےن پورکگک یک ارش بلش مارک جرم

 بس قیچی بلظابااڈپ تدر نا پد رکے یا انچا راوی هرگونه

 دیکر مر کر کن ام اھ کت ان ےل ےک ےنڑاھکاوکت بازی شکیل ا الاڈ ڑوو زاورداک عن اخ ےنرہاطواا نگ وہی شر ہت یا بسےک

 فغا ات زاغ لسن مت یا تیک رج ناں م حر ناگ لپ ابد شم منت

 ارکان کس دادم ںویتاس یک

 ماکےک سئادوا ےک ا کلیپ روا یگ ککے رفارروگی دم للرقوادیبع بق یکہ او رت تمایق سا. :یگیضران یک یرپرثناریپع

 ایارڈ ےس تدرججو تولعس السا کسر ذاکر کناف یا ھت ےن ہبلخ

 ییا ےہ کاجول لا یچروا یورک یاو بای او اا اتر واک اک وہ نکا روا اوت ںی او ےس رک وکو ار ےرہاطوبانانچ

 ۱ یو

 ی ا نایمرد ےک کو زانروا بی رٹ نب نوراپ ہی دوجام کے ہ ہہ بالی اکی لوزھمیکررتقتمہذیلخ ...یروچابروا کو زا

 9 بس بان ےک کو ز ان دوا ے آب اج یکل یش کوہ خم EE NS ےک زانای ایم

 بو تل ها کے سچو کا ےس رت فیاض ایک اس رمز تادا ےن کور زانایل لایا ےریقوکں وتدد ےپارواےڑپ ٹوٹ

 یز یر رھپ ےک نیتی یوم یاں کوز اترا یجب کاک اک وتت ود ل ںیم ہلمام سا ےھت ےس وہ ےس لاپ ےک کاب کا

 ۓاووروا امار یارب تے کاوی روج رک وہ فوتو وت یال وت کت مالسپ لت ئاوکں ونوو ےنررخ فیلغنگ ےرا ہنی روا ےہ

 لاایکدنادروگب حاصم کیا ا ےپا ےس لاخ ےک ےن رکرود یس ران کی دوجا ےنررتتغیلخایک اچ ین لاتا ےس دادب تیس ںویھتا روا بابا

 ۔ےایانر ارم الاریماوکیبدوجام ےنردتقغیلخرکی وہ روہشمر نی ے

 فرم ا ےن ول نار نم قر تو ما شام ی وگو وام شوم. :یگشاران ےضیخیکسم

 وا )ید ثراواک ا اروا ںیم نم ںیہ کن احا یں وگورو کک چرت نفی صور.

 جایز ن ۸ 4 ید سا ذره رخ .

 ایگ درک سترہ کئ ینپاوراپ ود لکتمزورب



 ۳۴ نورلغ ى اترا

 و ما کیم یس اتے جو یکے نوہ شئاران ےس ررتقمہغیلخرواایپپدادقب ےک رکے سارے یزو تین سرم از یاب لک لم

 نت اساس حس ووز تم نیبا تنطلسلارم زوروا ساحلاوبا سا سرت شوش با ایکس یک کا قوب تو گنلفيم فالف
 سوال اوہ ایک طی هو ترا شر وه ضاریپ سس رزق فک

 سا سر رخ مس لی نارنج نرود لا دا تراک میل چاق
E E E Î 

 دیگ خیل اس اک کیک

 ےس سا نگ آس اپ ےک سم یھب یت ن یادو ا( سلو عار ضا) کوان یےتوہ حد رشیک یسوع :پورگےک امر وایلغ
 ےس ردم ترفنی کس مز وار رقم قیلغ با اھت ایدرکل یاو ےس ران یکب لقف یلات شلوار تحسین سرتیپ
 دتا: بج فن ب نور ہمدوجام لی لک اخ ےنپارپ دوعیےک مزا طفح ےنررتقمغیلخ اھت ایکوہادیپ مانا وج اک کک یا و
 تاج ےس سولر و ے دراث ناروا تل ارض نک

 جات ملا اواعتاوپ

 لوضایک ب رگ دان کشیرکی چہ ل نوں اں اب ےک رشف ممر وب ےک یا :كو لغ یم
 تاب لا بس ےک بسر روا ےہ یادی کت س ےس د روش لک نا نت تکرار وا لو اچ کا کا کم اخو مک
 ا ظوکب سا ںیہ سیر یگاج روا لام ؛ کلم سیب ضخق ےک نا وج روا مد لاک ے لیک ہفیلخوکب ی رن نب نوراپ زن دواوکن ا پ اک ام
 ےس بتاوکےک ےن ڑ ون تعجب ےک کو کم اکت فالخ تجیہ ےک افلا ےک تفطاطو یٹرنرواایلر کر وظنموکں ناپ بس نا ےن رت یلخب سارک

 ے ےاٹواوو رخ فخاک اہے سا درکذن ادر بناج یک بہم زجرداہیماشر خٹک کت یانع توکوکن وراپ ےہ رج ےک یا ی ریت اہ یال دف وخ
 ںایدراا ےس تبالخ تیر تق فف شا ات یو مروہ شر ںیم یک اناا اوت یک کو زانرا یاب یت ےک شا ایگ وارغب

 م روش کت دیژوفس لوس سارا فرط کیش ب اب قاسم اسم ب لاپ ۰۰: یلو زم یکم
 بقا اس هستم اوت سرت تم ذرلخ ےس تاو یا ایک ول باج کلیک ہفیلخ چپ ےک رک
 اف مرغ تم نی بیر لس فیل شیمی یہ خا فر مکرم اوہ ےن ےک سا کک ےک نار کشل یا اک اف کج
 یٹولروا ںوٹیب :ہدللاو یکل اررقتقم فیلخر کپ سک شم هم گاو ےھت دوجوم ںیم لیک ہفیلغ تو اوج کول بس ہوروا تناسل ارم زوو
 درگز اي سیٹ ناکم نپارکل اکے لنک ہفیلخ م یارک د یتا ئاچا روا یا سی تاروں ومالخ

 ر ارقإ روااڑپ ٹولوو انچ وہ سیم لیرطت کن وراپ ہی رو جام رق یک ا فر فر. :تفالغ کر ضم برگ
 وا کت جیم یکی فالخ یک ا رک وب وکضنم نب ھروا ایک گے نی نارنج ےک یر رقمی يک
 ۔ایکب تلے بقا

 یاو یک روپا یت یے ن کی ورح تف زط الغراب ردوکر قم یلخر کوم راف ےس تیب .٠ : یی س رابرر کر ز تش

 راو در رم "یت راج اچ روا ےس یر امون ٦ے نوم کاایک ا روا تلا کر زت قیلفرکو مے ڑ کے ایی اوا ایگ باب 2
 رر وکروا نون ین ایل مے پ اپ لرد و نت ےس لوک لب تک رپ قورطق کندی

 می و یکے ٹاس اھت ےن ایس ےہر ہم ےس لیپ ہرطخ اک نادربددراکرخ E اے وال ےس ےروطم
 جزا وک ھی ' ا اج وہ یوم امن سی سو الوب سیم“ ںیہ اد نام رفروا ےک پ آگ دل

0 
 2 ور نت اب ۳

 ےک دنا رجال



 مودصح مر اچدلج ۳۷۴ د نورلغنيا ټر

 شیخ جک ایم پر فکر وا لوزعمکدوخ پ آہ اہکر کوہ بط اے رقم فیلغ ےن سیم ....: نج ل لا رے وز
 تام وس اپ ےک ر ی رکے نک رضا ےس ار قات باستان یم یت هر یار کس قو چرم رز
 ےن رت فای ادعای زوج زورفا موجب تفالط تر اپور تقفف پچ لک 1 یوم رن اک واک کب سوک یکایک کر ےک
 ار انع ةدبعاک 2 انقلا یضاقت سی لصےک تمدش سا

 ے ہدلاو یر تم یت ن یا ایل ٹولایاب ھی وج روا ای آت فال اراد سلومدعب ےک یٹورزھم یکر تقم ہفیخ خلا .... را تول یی یش
 تل زو لوح یب یت سورہ ےک یا آے اپ ےکر اق فلق ےہ رک اکر انب دوکال چپ ےس ںوریق حوا الچ ناتسربت
 ےک اسار وصون ارت ہار وای اید یھبت ا ہری یر نا یک لپ وکک و زانایکد رپ ےک ہلقم عرب هد تدارک
 هاب فصاتر قو یئوہاطعم یھب تمیوکع یک نایاب دا زا شنا ہری اب رکن ارج زنی« نزول عالم تموم ز کس اوج هال
 ۔ںیہ ےک یاس مرگ

 لب تفالف هس ارس وک ومت نا ہو کا د مکے تدراش ںاج دحب ےک مقر اچ کت مبا ہہ ےن کوزان...: تاماکجا ےئل
 گو ادیب لاک دراز اج ےس لا یگد ہت زاجا یکے نرم ھکں وہ اس ہا سیم ںوھینن لا ۓاجب ےک ناروا ںیم ام رکو ںی بص
 دتا ںیم اجے ںیہ ںاےساو اش لاک رقیق اشا ا وک ویتاپس ےس اکادمی ری اہ رط ایک لاخ لوک کو زان
 بود ون لا

 مه هدر ضاع لب تاب درب رد ےتوہ تاکید ندی کک مم ترب نارود سا: ہد :ندالہپ اف یخے نس

 اف لپ تب کم لر ق مگ مت اپ راک لہو ےس ردا لکو ہچکی پے فسا ۲ پے اور ےک لک اخ

 ابا یریشوکں وک ناےس کاتر کت سلطان کاسته عهد لاک فیفا تسد
 را شکم لیونل ترم هر لا[ تفاظربرد ندا انا شمس درشت بلط
 ایکو کس ویا ا ل اک یف یے

 هل راکت س صوفی لاج شو ای آس حب دریک ان ارس لیفت لوپن... 2
 نایاب اب ی سد ےک نکے لو روش تا روما ےس ےس درا ںاہ ےک عج وفدوا ںویہ اپس ےک کوزان یم نانا ذہ شپ
 بابک فر طی ذکر سرب وبه گن( تل زو) تم تارا زورا ور فیل ان سیم الغ

 لوپ وہ یب ںیم قوا امشب ار ار کروانا ےگ ییا کوز ان انچ رک ت منگل روش سا ڈاچ ؟ےہ ماہ ایک

 ۔ایگگہا کود ںی راوی یم ںوھقاپ ےک نا کزوان تاھڑب ےک 1۵ راه اب ےڑ تت در لا لی دن ت

 ترس لوح ف یک مدان ےک کاک اروایکب ق ات ےن یاری انچ یک ڑب تارقج ےس یکایک تراش لا ..... 7 اک ںونفرس
 گا بل ام تیک قطع سج سج ید 1ح ںی لگے لغ اتوم تلک رحل اگ نال ہرن اکر وصنماب رقم اپ رک ںیم
 همون سونا هر شات تی لو صف رط یکن اکرمےک سوم دب ےک سرو ایا رم بیلحصر کا ےن رہ لج وو ں واز کف یر وا
 ناد ےک چات فیلخ ےن رھنای کہ دارااک نس اھچپ رکھ ٹا ےن ارت. اہ او ےھت کول وا صا رانی بسی رب زور
 ںلاہی پ آاھٹا الولء ]٠ب 7 1رپ ےڑاورد وند ںوہراگر رو یا کپ آل اے کے ارا ما

 لو ارس یراپرد راس ل ورکی یا ییاو ایک اولاروا یگ شیرک ےزاورد رہا“ ںوہات 7ن یئاو یھبا ںیم ےب رہ
 ظن کم مادخ نارود ےک ےناج ےن ایم آل ا ےکرہاقر کٹ ول قاھکید عشکں دید آرہاب دوااباب دن یھاوکل ای آف رط یک ی واب ابدان مپ یا بلاک



 ۳۸ 5 نو ود نب راج

Ê REL saath JZ +077 1ںی ناک  

 ال لا ا کر ترم شاه تے وب 2راه دا کس یی ای ایگپ چج ںیم ےنوکےک

 _ایلراجارمواالاڈناےڈپ

 ویر رکھ یوکں وگول نا ےن سلم اف ایگب اج یکن اکمےک سذ مرد شاتر زیرا اچ... او گرا رزم

 7 و نک ںیہ نر قم اختر ایچ کت ل ےک ہفیلخرتاپ وتو یخ لوک ادراک نا

 ۱۳9 ا ۳ "ات ؟ شال ےن یکے یب نیب ضاع یف اوہاتب د ناماوکں نو نلا سیب ؟ ںیہ ںلاہکن ارحتن ئادوارہ اظنروا

 دعب ےک سا نایت مر شو زود زے ی اوج ارت اکنون سر

 راق اوج نلوزومودای زس بقلےکر ہاق تای بشار قو مرا روت کرامت کسب لا دابا ب کی زن ےنپا

 ہر دا نو ل نیب ےب کرم اق تقو سا یکد ناماکر کا کم هستم تفکر اب دز راز سون رم سرش

 وب ما تشات

 نما س یارک ےس فرخ یش کد ہری ہین وکں ورم ےک نادت ن ہاروا کوز ات ےن ےس راش ناچ مانکن اف 2

 اینا ا ین نيم آب ج وا ایه یر اےس لکو مرچ ر دایک کا یہ لکو مر کپ جے ہک یک سل اررگرڈ ے تاعقاو

 ایکاطع ترازو ٤دم وو قم نب لنا ےن مرتکب لو ایبک ایہ او سلوک ییا ا نطق اون لا

 شوق ده و را فا مک تشورگت را است یافت ورا چو لر
 ران اہ ےس کای واورم 6ر تلخ ددی رد کومک ات اجاہک گا ادرار لار مک ےک تضو رفت تربت

 رفیق عا ےک تاعقاو نا اوہ ںیڑرضاح ںیم راپ رد نو ےک یم تک ے جد کارا ید ےس داو مار ےک یا یخو د

 مدلی مس تسدف ایک اچ تب اسکات یادی لرد سارا لا سا سرت

 ا آس اروا دم ےہ داس نا ج ناتو ےک آنی وہ کہ لم باک اتالم م: رت اکے ےک

Pesدات سه پلی دوا ےس یوم لام تیادا ٦ یکے تاقا ےک ےئل مالا ےک ناہپ ھا ےک فرار ےن  

 یم اوہ کادر دا کار سرطان شکوه نا رک عشوکب س نا ےن شرطا

 ید تمون اہ جج ںیم سوگ نا ےن یادت نک ق یک اما لہ اے و نی ید یں وا ضوتد ام ج

 فاب لو هر نا لو ایت اچ سیو لات کمر اسم یادت نم نر وا شرطا ییزو كاا یب یھت

eلورطا یب دوا نام اس یب ےس ہجو یا ےھت رخروگےک ہبوص را ےس فرط یکی ا ناامید یت ےہ ناما تموت کیس ایت مرک  

 2 کرک یوا اک لات سرو نیب ای ناتو

LOOLفرط ی شرطا یب شوم ورش لای اش ور نا اباد کهن کاپ کس نام ی  

 لاد ےس د تکون ا ےس لا ا ات سنا نر اگر ارکان تند نبات

 Ia 3 اس نکا پد یک مطب لش تم یو يا یر داب تساوی اک ہا ناکام ےن شرطا یک یکم یک ب اتش نارد

 ےک ی ر ہں مور کرے واک لوو متو اتا ت اعتقاد ناکا ےیج ایل نان ادرس اولا سارا

 ےن نکا رنا باقر اسپرم می ات کیو ریش" لو ام ناکام :لنک کم نیو

 NE اہ اسکات کر نخي بیل افساذ_ باید دو ایمن اپ جانگ زد لاو گچ ا



 یس ےہ ما رلج ۳۹ نورطظں اج

 تا نس ۵خ رت آو نا ا رسا نیا ںیم نا ج لو نا ایکدناور ےک
 زر یم با شاد لس ی شا و ار فا نیس

 یا ٗنساوب رک وا لپ یت باک اک ےس یک ی تای احد کس نکا دکل الی رھناو اےس ےواراےک
 دیک ا 0 ا ا 7 بج

E ۱۳1 تک ا روک  

 ریشروث نم را رو آپ ناب تس ناتس رک گاه تاج سه ساسان انچ یتسارفرد کتیا اتم نکا ۱
 یکم یلص آن اج ےن یگچپادوادیشروخ نی ید نودنچ ےک اد س ہی ت اتر: +شاف تسلوکی ا ےن رافساروا

 یوم تلک م کر وکر انس اچن انچ کورکی اس کل یخ تک وا ےن ناکام. :ضقرب ناتسربطاکن اکام
 نصر لا ایدز کت روایی پالت ناسا رای گاچ ناجرج ساپ ےک یل نہر تا ںیم نر اروم نااتسربطمو روا

 کن اہ توی ورق سال کل را ےس ناما ن تا نر شاو: مدت کک یارک ۷ک لوکل یا یئاد حا ن برنا لا کیا
 نا ا لباس رگ ار آر ن کا چ انچ ایک اور فرط یکن اترے کر قمر کشتہ یماوکمی لپ راہ ز عت واورم ےس دافسا ایک رپ توک
 عدد ناب رو ربوصےن یئاد مئاق نب نسن وڈ یھٹا ا کن نات خو اد مروا وہ تسول کارا +
 ك گ٦ 5ی رن کھ تاو اوان یر واایکر کض یت رپ ناتسر طے ن رافسا تقد سب اہ اھت دوج وم شے رتا یا ی“ ناکا ایر الا پروان اک اھت ایل لا

 /0 ٤7 آے ڑچ رپ ناتسرطعحتاسےک ناکام الامدپسرومان ےپا ےک کب جرم رکشلتقو یار چنانچایکوہ لوک
 ایگ آ یاد ےرا امام دواایکار انیس

 ےک ناسا رو ام اس نج حجاز :رھتایلر لا روا ار زہ وس روپ ےن رامغسادعحب ےک یپلایم اکا :تاحقف یر افسا

 ررقموکم ارجہ نب نوداپ ےس باج یٹپارپ ہم روا اب راترکم اظنارک کس ی راد خا ید ملاک ناچ تڑپ ںیم ںودم عئاج یکن اربطخاکم ان
 ناک اہل لانے ضا ہت ےک ناک ا یو ما یش مد یک | ا کن ا لو ورک
 کلام کی کروا اربا نابن رس رس پس نان چنے اتما ی گچ فرط کن اتر روم ابا ےن
 ۔ایلرکضق تاس

 کت ہاشراب روا یر خدوخ یھب یم غام د ےک لا ایک دب ل الہروا تمظیک وف یکرافسا ےس تاحقف سمن ا :تواطبرافسا
lyرزم زلف لی ران وا یر تتسم ےن رک لج تست فلغ زی روا تس لایک فرش سارا ااا رمان ا  

 کے د تساگنان وراپ ےن راقات اور جگ ےک کچ ےس رافسا فرط یکن یوزتھھتاس ےک رشک یاو کل الا ب غب نورا کر ےن

 داف جی مای ےک جے رافسا کی حور افسا ےسا راج ےن نام اس نج تا نج رمھٹد حب ےک سا لاڈ رام وکں ویھتارس ےن تہب یاروا
 ایگ رول کاو بش اج یک اراقب ےک رک رق تموکعی کے رپ وصصوکس روا یر کرو تساوخرد یراغسا ےنرصف قید تنایضرو ا ایکو ایک

 ترور کم ناد ےن قرت 7ک لو واج ترک با تر ت توس یکرافغسا ےس یقاد سما :لڑوارارقاکرافسا

 تع اطا یئ ارواایکہ اور اپ ےک مرطو سرم ور اسکن ۶۱ نس دافساوق ر الاس ےس روم ا گیا اورم م لو راثلاس پس ےک لنا اید دانگ

 ے روش ۓار سا ۃدرب رد اا یک کرس اروا تشل یکراغسارکوہ قت ےت نو اوارمروارا اسید تی یک ادرار

 ادراک اب نیا وم رافسا یک ینا رچ فرط نہ ہک زواکراغسا کیا ےس م نات کیر کریک الام ےس رود ےک افا سیم



 مود یگ ۳۳ نورلق نار

 ۲غ اکر امتسا ےن - ناچ ان ایا ےل ےک تعاحادوادم مے اتم ےک ہلباقم ےس ناروا ناکام: ءا آلو رس نور

 یا اي حل E NL ایع ےتپا باج یکے دىےس

 سام لس چی لا لایک واک رک رر م ن رخ یکے نر کر اھ یی یونگ سوگ هدرا ادارم ےن

 روا الو رک گا ےن چادر ایدرکرضاحرکال ا ےک عدد مرگ ناپ ےرھف دا رک عرف ساک اسا زالاسپ لان انچابد ناک

 ٭ناشاک روند« رک یو وقالع ٹکا 16 ےن رکتمولق تا ےک ماکلحاو لالقتسااب ہالچ ندزقدحب ےک سا درکں او بناج یکے ر

 -ایدالچ ساکت نطلسو تو یا یم نافصاروا

 1رب ےک یکدنتو ملتا ۔سےک نابغصا لیا یوم رخ اک یخ کروا ملی کن ب نازک بر کی ھب غامددعب ےس یک : وادار

 ے سیم فرصت صف ےک ناکام ےتالع ںوفد یب یئگک ال یکن اج رج روا ناتسربطاارکرایت تخاک نوکیا آے ےک ےل ےس ورک ورش

 اردا ای رک اچرج ےک رل رپ نات رے اچ کس دات نکا, وب لا کن اکو وادارم ںیم ے راپ ےک ناتتسربط

 دو ناب تسکین اےک یا اکے کرک نقی 7

 7 اپ ری مک واورم نت اما سر لب یا لباس یم

 ميل اشیمخ ناکابروا ملد کف گاھب ون لضپأوباروا یئوہ تسکقوکںن امہ روا لضففاوبا یخ نج ایکہ ماتم ےن مقا ارت مو نیکان

 ۔ ایگالچ جارو نایک خرد سوت مو رخ اور فرط یکن اغمادےس روپ اشیم

 فرحت شا قم 0 2 سو ترم یک کے وادرمے ہقاو سا... :تنطلسر یک واورم

 دسر هات فہ یدادحت یک ویک اےس سج ےہ ترک آ ناپ ےک س زر آہ یکم

 کیا فر کن نام پز ترور که سا ناپ ها فر طلا رد ارت اف اکس تالو نا لک فرو

 یو سش ی یوم ئال نا یم نیر فان رت فاخ نس ورک نار تد اش ی نادم یک او ہل ن یکے اہ ےبرکش
 لالہ دما باب ایک ناب ترک رب ترم راد جای لخت تن اوکأ اوره ی نمک دارو و تست وت

 نان رتب دعب ےک یک وام کیا مر زابکمام لس ریست پنج وار اوہا کک ا یب کوت ر چود رک شو

 چادر اب ستم را بر رغب نورا ے رزمی تیک کت ضاظراب رق کت اعتاد ناد ےس د

 واتس اسرع اف تسزراپ تورم عا ےک کج بخ ی آبو یک ار آف ص ں نادم فارطا۔ 4 آپ ہمللاق دادم

 لنکس سم چ روا ایر ییپرو جد رد ۲ ےن لاا یلایکت اور باج یر ونی ور الاسپ کیا آے روا یارک اد ءادام روا لی

 ۔ایگالچ کت 6ناولھاوہارکقروا تراذو

 کام ےل ےک کند تو ایر يک :تواضب قرن ال گ نوراب

 و سنا کس نو هاي م نکا ےس رر اره ےک رافسا دعب حس نت لور الا را ارالاپ کیا یان یر

IEناف ای اور باج یکدنو ات ےن رک اے بابساو ل کنج ری ناب  

 1 سرک 'لوصب ےس دنوامن لیا سیم فہ کیا انی دکل نت با را تم ری ید شو یر کارو یر ندا ا

 ناس ی لار فم لاتے یراق حا غل متال ناف لو زا چ ناہنصار کوہ مے نوراپ رواالرکب جرم

 ےہ ےس اٹ اک ی ایم کی رکا یک ےک میت تو د ناکا e اروا نوم کک یک

o 

@ 



 مور صح .....۔مراچ رلج ۳۳٢ ٍ نوری ات ۱

 لایق EE اک ےن کچ ےل تناسب و راوس روا گو لار سی نابیغصا
 ہن انچابدڑ وم در رکپ روا ارگرکا امر ہد یئگتا ایڈ زا دوخ وت الپ راوی یر ےن ا یکے وما م لوضواذپلاڈپ ڑرو تیس
 ۔ںیہ ےک لیپ ےس ےنرک ےک عوادرمرپ ناف صا تاعقاد ایل رکضق ےک وہ لئاو سیم نابفص رت ےن صا

 بناب لا چٹ ایک اور فرط یکن اہخصا کشا سود کیا ےن عو ادرمدعب ےک سا ....:.ہضحبق رب ناتسز وخز اوہ ا اہ ا
 رس ارب ایپ سیل اح عاد محب ےک شا ایارگت سرد وز اوت انا دوا ت اتام ےک یگ فال زا رپ بجا کس رگ هرپود
 ےب ےک یا ےس ادم ی اپ ےک تدار ےک کل وصد جارخروا لام تہب ایمر کج رپ ناتسزوخردارپزاوہا ان وفتتسد کیلا آن اب فضا اس
 ` رک شش اتکا قاب عموما

 ست روا قو شر روا تواطب کاوی لای بکس ےن کل ام تا اور :یراجدنس یک ی مول
 ہناور لب تفالخر اب ر٤ تساوخرد کیا ےن یا اد با رہن شی ناک ت ار طخ مرک آکا اا گلم تملک نا ع-_ تفاطاب داف
Eےن ہنیلخ یم انچاگں ورکایکادا ب ارد لاس رات دوک ال ود سا لا فاطع یھب تم یکفوکرو وا نارمج روا کں وقالع نا ےھت ہل  

 ۔ےاگج ۳ا9 ادیب یکت یانع یگ کیتا ےک ترم واک روا یاب فروق تمس او خرو

 2 ںوشودب ہناخ ہور انچ الو ےس نالیکوک 9 رگ اب پا ےن ا ادرم مچ سم :ریکنا ایبک وادم
 یورو قاره ےس نون ےپا تیفیکی کت رشاحم زرطددات لام ےک ںوٹورپ اش سش نالی نواب آے وہ نیپ ےرٹپکے ما
 2۲ ا کت رش سش ات اه ندا ورک ورشات اردا ترشد رک پاپ ےک عاد رن ا اھ ناپاکترشاعم لا

 ایگ رم 0 7اب کیا یم وڈ یہ ے ڈو پکے را کے اقوا حرطیکں وہاشوابرواءارماوااید لدب ترا زرطاذن نگ سج

 وگرنه الو نیمار ؟ز او ےک بیپ تلاعارتباس کری او... تم الاع ےک یگدلی لار هوا

 نماد جہ یاب ےہ لہ تروصص یا اے اھا کری ےس موسم نہاروا: ےس یکت ین کلا فرط بیم دا کس اهرم

 لا آں ور بنو لزب لب ور کل ا نا ےس یارو ایگ ایک ع ترازو ھر پوکی رب ییتشو سنی *۔اگوہ بوس ف رط یکی بر بیقروصنم

 ۳۹ ری ترازو بج دعب ےک لو ژو# تیر رن ناب فسا یئاھپ اکل اروا اھت روگ اک وتااع ضوبتم ےک زاوہاریاردپکواا تشو

 روا لو اچ یکت ساوخرد یک رٹروگمی کز اوجاہہوصے روپ ےک رن رانی ددارب ںیش ےن ہئادبھیبا اوہ درس ترازو نار قم نی بار
 ۳ زی لاردا ک اروم یا فرص فیس ولولا کے طراوت لار ہا تمولعی کر اوہاروسصۓےرپپ ےک روبی دنج
 کجا فرط کٹ ابنا ےن ن نکس ور ارش اروا نم زر اکے راسا راد

 اک کل وصوت ان رت ےس ناروا کر افر مکی کل امع تچ  ہلقم نب ییا تناسل زوردعب ےک سا :یراقر ا رثناریکوا
 نیس فست فیل زا نام زاکل اوز ےک قم نم لیلا بج رعب رب ایر دروا هک لوصت ران اب دے لاھت ےن شیادب وار

 نا ۓاجدن شاپ عس انار ارم کب ج کا ھا رواج کد ارگ الوا یکی دی رب وکب نجاع یدوسقر ھنن یبا ےس من عا
 2-2  سص ی۶ وا یر بام مت ا ےن ہما رکن روگ
 ےرالوا یکی دی رب ےن ررتقمہفیلخ ید خارق ےک راکت یس اداب م نا چاچ یکل کی کن یخ سا رها رگ يک اس

 02 رو تاک رش ی۸ ف رلج زیا یر یی رج د وہ پے را 0

 -هق هر یر ی

 دواب اخ کار تاو ۰.0



 ۔غۓ لوض نام

 و و : فن او روو رز

 ما ایپ ںوقل اڪ ب لیول

 رواج فالف ےک نوور ے رار قب رتا کس رز
 و ا ی ا و ا

 - نی امت تست است ےھت ےک ۔ی یک گی 5 رام

 صا ےن یش را مقا تا تک ای ےس OTE سو

 ا توا یک اب اک کک sS یر مد لت کو نشر تستر

 شے اچ تات اتار تر می اص ےل

 ر تلا تہ ضش ا رو وع ا ا فرد ا ETE او

 2انچ رک یک و چ را گاج ےب ںوآالع ور لوس طی 4

 مقر نا طب سا پ وس ا 07 ایم اعر
 ٣ “ورو لتروا یکی رت نکس هک نم شورت :تاعقاو ےک 7

 یب ی اے ںویدر ےس جو سا ےہ اکا کن ای یوا کا ہیج اھت ف ورس کرج ےک نادم نب نک تا ےک - نرو

 العا ےہ فرط یک تارثروا لرطو راہود ےن لویور نت نیا دسر و روی فله دا حب

 تا شر ۳ 0 سیف و را سر اتم وسط اي نو

 جا نرخ عهد اب کا
 کاہے رش روت ا ٴ صر کش فلم وصل دوی قل آ اص ےک یوم جہ رقم

 ر فیصد روا ی رادار تویتر تاقاش ےک تاریکی و روا کرک

 2 ام ےس باج یک وسرطوماطسب نب ما نب ابا داد لنا اوہ اترا مج

 ۔ایامرفزا مے والا اوفا ت ز۶ کوب ے ر فیل ایگ ؟شیپاودادفب تال اراورکےن کریقروا مغل اا تمم روا

 ےک د یئو اک ونامراسم ںیم نس اایکواپ ری

 لس سیم سن ا فو دے مرداد ںی 4 آیکں ورن ور

 ۳ ا وم یز ج وفا لود یش ترازو نالا تس مات تین

 : ٹی ن ماپ اک ورد اشواب گوہر ضاح لیٹ ترازو نالا

 75 رار أدا تضا 7امام تاود نیک اء سوت گه سرقت فر ب رز الف ںورار جات

  هلس لابی نکس لاکھ اہ روہب موم ب ےس زادناروا زرط سم اھتارٹیکحف رط ںونود سرا

 درب فروا ےک رک وس رو لر کر وتس وقود مرتو یخ اھ رےم دورجپ تسواک وفاظواھمہاب ےک تفالخاراد

 ہر دک روارسر ی ر ج ف اتے سومو ےل ےک تے ااو سوم روک شا کت ی یلاودہ لفاو اوم سیم ش سش اسمی دوا

 ۰ تا شم یکے دری روک ںیہ رق نادا ویک پھتا مار س راقم ناک

 لس تم لس تیمی جج ری راغکوالب ےن اوف مری یا .ںیگج ی٣ راو

 ںی نب ںوقالعی ور یک مکے نیم ارش ایک لپ ں وقام ےک ر انکے یٰلاوخصاتچ رھپ لاسےلنک ای سرد تصور سکس ارد شن



 مود مراپچ رج ۳۳۳ ۱ در ر

 اوریا ره دان لاث چ٣ آس ریاورگےن یریقردا تم بسا تلک ے تہبروا
 باک رم رہ س ناذیلرکر ار کوکپ ورک یا رکے د ظذ تک ا ےن لا ور سس اہ

 را

 فرطی لم ےن ںیسر روا یکی شک الم اق ےل ےک اہ ے یمن بصاعر ھی ئل وس تی
 ام میترا کا نرو کل ورت ےن سام ںیم یے 1 تے
 رضا تر اپ درک یارب روا فن اتر یفساکءاشداب یور شش نانا آل یھ 7 ال کیا ف 1ف نوا روا ے ڑوھک
 ںویمور یت رعب ےک کک رک ر وتت رزقت یاخوا نج یک شپ تساوخرد یکی ابر یکں وی یقروا حس ےن سا دھقتاس ےک سن یئابادب عن یر اوہ
 لوکس مکارم برتر او سم ںوقالع یدر ےن عرف یئاطسانانچ یک دہ ھتاس ےک نت اصرکش ےن

 جی کرم اقا لوید وفرط کف اطا ںاروا طلع ںویمور ڈو اوج :سی اور وری ۳
 یاش نک ی نار نکی تساوت رشا 1گام دارخب روش املا رگ رضا لویمور می شا

 راس نت 6ں ونال ںی ا یاو رکے تمل ام ھتاس ےک یم اکروا ایک اھج ےب ںوااع ور تا اہ ےک ہفت سرکل ےن ںیرط

 ناشر میں یا نک ںیم ن ا ےگ سم اکی ا ناما وراپ یورک ترک تو مارا نو لار قم مر ںیہ
 نقل کبک تست درک فقر اشیا ار ھٹرکوہرو لپ راک را

 دو روپ و هریک ن ناروا تست ازم ےس شرا اتا ےن ںونالس ایک رک کرا رکو رایو م فاگف س راولو کما رشک س
 روا ترس تر مشاور یکبار عج ےن نون کش رپ ذ_ رگ ور ست هوا کدام کس نیاید ارج اش
 ایلام رک نف ےن ںوناہاس زا ںی ریت یم تیں ایک ازب یت گاف سوال

 ےس م اکا تس رکود روک کس ےس مورو کوم ل اس تاج تب لاو رکن یا سم ھ یر وات لک کل ودر
 لقب یرفم قر عب ےک یھب او تم رایج یک بس اوکں وناملما ی یاو فرط یکی رغ اتے ےک رک مرم مافاد تعلقا آں

 ۔الاڈ رک اےک کارڈ رکےت ھھتاس ےک اوج تیبحں وگول ناوکک اھشزواایدرک

 لاا یارک رص ایر کے کوا ظروا یکی ر تتشپچ فرط یک وقالع یہ السارھچ یتا ےک رک ی ور ےس نت س ےیل ,ںییگج یر اس3
 ما لدر اجودروا اد دم دک را اچوکب یلصتر کوہ لفد سو الف مش نت واچ لر کت اص مے فوت زا گے طالغ

 ےک باش تفرش تست نا ندا ام کن 1یٗ جت اس ےک سین ارد ایک ر ط یک ھنر ن ےک رک
 ےس وم یاو ںیم ییطلم سیم ساک ورود است روا وروس تراس لنت یا« رنو رکاب یم راس ا ںیم تقفالخر اب ردروا

 TONES رکود کک ا ےہ رش نرودنا تقو ےک ےن رک صامم کک ول یب نشر ااھای کد اور ےن یا عٹوکں وک نا
 لا بیکات روت تل بر هل لول نرراروا کرب × ییطلم لش ں وقالت مرک کز وی الاڈر کل شکن نا سن اچ لر
 و ی و ره ت ور ےل رز ےک روا زو

 مکا رای ورک اوت ےک لار ڈک ان نساوکل وقالع یکدصر سوا یکم جمے ںویمور ےن ںیوکول نا رکوہدوبج و
 ۔یڑہ تسکین تسز دعب ےک کنیز تو کیا ام تست چوب لر درب ےل ےکداھچ یتا ںیم

 یورو لب لو لاک عباس ید اه رپ ںوقااع یٹور ےس سول ےن لاش ی :ںییگج یک سا
 ( میر م)ب ےس کرب کے اج ےک یر ۳۸۲ یف دلج نشیب عدی دجدوج ملاپ ےرامہ.....٭

۶ 



 ودر مرا دلج rrr نورظن ات

 ۳ نت بهر بال ا بر یوکے قو رک شد ےگ گا امکت سل

 E ا 20 رھپ روا ایک 1

 اند اساس
 یے کیش و رس تن ےک
 1 ما کا ےک 9 E اراد تکو ار طا کس طالخ روا _ ۶4 فر طلوع السا اس

 اں ےک و ی ما

eخر ی 7 ا ان اکے ہاتاجایکن ایج  

 عشر پیرا لومو ا ن ر تقم یخ یک فک ویسے رک مرو کر گیلان ریس الرضا

 واکس رک ملل ساروااب آں اپ ےک دیعسدصاق اکط ایس لا کتو ی ایل لا ے عت ےک ںویموروک علم کای ایک ر قے اطر

 )امانت رسی ہاروا س کس لا کد را اردو بست ی اگلچ يطمرگنرخ رنو راک خوف رطیک

 تاپ سرد لطفا یک آکر یوں وکو نا بج رک( اھت ایگ ایر اي اب مدرس دادخإ تفالاقلارادرگناھتب حاصم کر تم زبلخ

 ررظنریما کیا ےس فرط ی اروا یارب ظلم 9  ں طلعوا ےس الاد یکے ٦یک لمر عسکر ساس اوک نا اک

 يک لاو لوس رک

 ترک شی ود رک راز ید س بس ہہ رو کنان شما ہا ئی دادی یم مور ش لام رقم

 8 0 مد یامتررپ ماسک ور اج اپ ادم ورم گرا رو نصر یامررب تم يک ناب توام

 طا کن وار یما یھب ا مقیکے یب ر کو: دد دم نکس امان کت سواطب کا چیک ایپ ےہ ےک ےس ےن رر

 وص ای دارخب ےس کرن بوصےنپاوکل ا ےن یئادبءرکت درک وہ ناپ کس یر تع اطا ورک ار

 ی ی یاس سردار روت رو بایت ایل کید س کے یان رپ نوک وتا نا یہ۲۹۵ ےن لاقررقم جاح نب

 دیرراتر رک کیا با

 د سیم ہ۲۹ ےن نارعت نب نیب یئاھب ےک شات يا ر نرو کل کرم :یٹاوراکف الخےک ںوورک

 نی با ےھت نگ وہ فرصت و شیئاقرپ لسؤہف فار اوج ایک لمت نی ج۳۹۵ رپ ںودرکن اکا رب تسارو روک اروا کیشن وف ےن روا بات

 نب فیضو ها فان سین هشتگ پچ اپ گام لا کا کر کک یک ودرکے یاد نب

 ےک ایل تسارانپا ےک کم زوکلا ےن فیمرکای کم ےن ںوٹودب ناف ےک ےس لیپ فات ایگ رھا دا قر کی مازم نیٹنراوس

 یی کن کا ےس لک یوی روا ںی ین تک کرج اوگ اق یک میپ لف ےن یو نی نشرب ےک ر کیم

 جا یکہضیلغ ےن سا یر قم( مالا یل نب EE وص. : شما ی ر لک راف

 و اے فیل سش یا ی یم ھتاپ ےک لن یر حا تو یک اش ون میم ار کشی لزوم

 نایب ما تاققاوےک ار جیگر نرو و صورت یر الد ق ےک رکے زوکZ لے یارواای آس مرعب ےک سال

 لاک ایج لار سوری سنسور یب تلخ برد مالغاکن ماس نب یوم یی سراف سمری ںیہ ےگ ا

 تک لاک تا ےن نار نیم رم نوچ ےک رکن اب ہوا مو

۳ 
 ں بلد



 ۳۵ ۱ نورظی. را

 افو ےنرصمزنروگ۔ ی لی ۹م ای 1ل با ی میرم نا نا رب تخت
 رفتم نیک ما ےن رقم

 اھت نوک اف عم اوہ لانا ند یہ کیا اکی لام اف تن مرا نشد کی ہم عدد ....: تاحقاو ےک ۳۹3 ھ۸
 ے لیس فیاخی شاہ ںام یک یتیم نہ یایدرکی یکے ہوتےک لاوکن امر کرب وصددااام فرومام وکی کم م یم کانکس تقی لاج
 یہ دلاو یک ادوار تق فی شپ رروا ست اوفرد یگ رازورواپ اپ ےک رازو ڈول ےک ہدلد یک ادارتی یئدوررقع جا کف اعا
 طراق لب نایت کیش و مار ساق رو اکہ رعب جرادنکن ربا قاحسا نب ش مج ۳۹9 گر کاج ےن لی تست

 منا اف. ناف افت ادا ادرک ل ورح ےس نام رکو راف وکو کی رازی سیم اص وب تست
 یک رخو زمو تتم رب ساب کوروش شب نت نا یک رو ساب کس بش نت يا

 یک کر ر قرر گا ب رخو مس فک اقا تم کلو ولوط نر وا
 اور فصل کارایی وزرا صیانت

 کے ےک لورم کاور سوم ايم تاب تاب مات لو ےن ارت اد اھ ا وبا شش نکا... : تواضب یکء ا اوبا

 E ا ابد یم سب ےک ساایدےدا نکا ےن سلم یخ انچ یکت ساوخرد کن ار کن ر تپ ےن ھا وا۔ایک
 ارم سیر چين تو من نت: نر شویم اد و بتا کیا ےپا سیم لسؤم ےس فرط یقپا ےن سا اھ داد
 راق اب کس ساروا ایوب ےن رت قغ یم ن کارد لا س لیوا آے وارض ےک کز راو اورو کر دک تواب
 کوک ناری یر ایداکک اطا کر اکرم روا لاب کک کس نکی ارحب ےک لاتا ےک پاب ےپاض د وجب ت ب نک ا دک یت رک
 ی اي رسند کر ایک درک ل وز کیت لار کک عا فا کوہ ہاش نب تا رواوآ ان فجر نکن اف کرج نرو

 وم ایا ایکن ای دامی ابد ہواور ریو اجناس ام فعل ی را اج ںیم لیٹ فار طادعب ےک لور
 رپ ندرت اجر قر کرکے رد تسلوکف سیا ےن سامممالارخ آس یموہ ںائالیکس و روا فیل ںاہج ایک راک اپا ےس

 روا نامید ی ی شکن ال و قرون سونا
 کتی کک کب جیک اےس تار ابد رھا درک ا اک اکیلا ےراو یہ اد طعنه یک

 یار سلم اب دقت فهم ام فلسفی کدام ایک رتل ابل نت لا

 بس اين دا ایج یر /ل ضم تمو لو نا نار رر کیاےک کت او یخ ےس تقالخراب رو ےنرھتا۔ا الگ اپ فیصوروا

 تالف مروا ی رک نامے رام ےک رو ےن رکی کیش سس شات متر دات سو ساب دنا نرخ کس تصور سونا

 0 و وع یداولو ےس تقالخر اب رو تموکعی کن امہ وصر کر وہ شوخ ےن رربء یٹداوج تع اطا نورمکےک ؟ےک

 ایگ راہ ھی ولا وتوم یار باک یاد هاچ زا ی ارواپ

 727 گی درکل ای "یک سوم اپ راج کوا ھتاس ےک ہفت اص تو سنیرڈلفم سوم سی نیا ....: یگ کیس
 ودر توییت اراک کس هک کنار یک یر رک یر زا ردوا کاپ
 رنو و رعب ںی نک ا ایک بد ےس د ہہی وکی اوف انج ج یکی اروا ایگ درک لو هه ناچار سد منو وی راددمذ یک ةا لا رھگ

 ےس یاب دم لات کارو ترم کو ایکو داشت لوس درک قوم رپ لا عسلی دا لب من

 رواج

 ( مر )چ رد ےاجم ےک ر کر پ۸٣ لب شتاب دوم ناپ ےرامہ...



 ۳۳۹ نورظ اتر ج

 یدک ویا اس یی رايگان ی ناں ا پورا: کیا

 باب رفروم اب -220

Eر  Eشات روا یکی اردا  
 اهتس لوا ارے ںووا اوو براک کس لو

 الو لاووس ساید نو س لوتاپوا ردا ن

 نارق ا ےل نیم نیا روا ےن را 7 وشام یس نوا روزت

 نیا و دو زات بیا ےن ہفیلخ یکت ساوخر ری وری روا ر یالطا یم تقالقر اب دو ےن سین ۳7 ررکرا اس نا

 وصیت دوا ایا بانه روسی )ام اکب ج یر ےک ہرا اکر و زشت کت رم کاوج یکہناورےن ےک کیک یس

 لاکا ہقرضا کک کیک لم ۰

 السار نا سا جد احمر دانااکهبقلا پس لا... :ںوزحم یک اھسا نب 7

 1 رمی شاوا فی روا ےک ر یب لم لا س یر ضارب یک اھ ار مرے و

 در تو تر راے ر تت فیاض انب یا یار کہ رص ی کن الع ےن گی دن ےک و لاو لم لم ےن لپ لو

 ےس لم بر طرواار کا و کیلا رشردب رواکر ون دروا تار ےک ناسارقکنادت نمود يا سرت یلف شوی اب رکنی ارض

 ایٹ اب لم کوہ تصفر ے تف تار اب رد انچ ا کر ر تنو کپ جام ر نب رپ ماظننا ےک ارد بنز سیم ایک قم مکا اک س ار

 ناسا لا نب فول لاری زوم کر تم دسر ید روک ارق نہ داد ںی کک اا اجل اچ ےس ںودرک یار نریم ےک تالف ا

 نی چه وام 1 ۲ج ایک انب زرو کنان روا انار« ۷ نب لوز رو

 تلف. اس انا و :یرار کیں ام یکی وم

 تیم اسکای داکبب ر یر وک تم تب نی رییس ارز نی یت تربت يک

 خاک اب سا یھب “ےہ تطاس نیک شوا دال یت ضد ناک رکی کوکو اک توکو تشالغو ور کے ای در زو لا ہدایت وو اماد ےک نہ یبا

 نک ایک( ہرے ہسیفن تارہاوج راج روا بابساو لا اس تبع دا ےک یارک وا درکو اص ایا رک کس ا اذری مان ایر

 فرط یک لک تراش کرک مرگیا کی ر یر بادر ا اےس یان مارک ل اول ان ےک 77
 یوم تان کاکی رنز کرتا ںی کر لا ا ا و نم ھتاوک ےۓ رم ےن خال یلا نب فسیب شی ہال اوم ناور

 تا اس هد پا لا شراف تصور دب نب ھروارپ کن ناصر ہا ےنررذنقمفیلخ لی نی ا ایگایکن ایہ ہی وارکا نی

 روا نان ری ےگ ےک تای دمروا گی گرو یو و4 کناف وس وی یار

 وکر زت ہک ا یئاپ تافہ ےن ک از لک ارنا )یوو روا لکو روک ب جام رھان ب لک نک کا یرزت عیفش

 وبا نت دی کرک اندی وک نام کود دحل فار طاےک یے افت ی مرا یاس يا رقم

 لم نیم زرس ےن برحر وا لودر اقا رک ایکس یم لم ےس فرط یک ارہلورلار صا انب کس ا یئوہ اطم تنوع یک مکن ار ار

 نوا ایم تنم یاد یک ياري حل سیگاری ای ادلاو ا ےن ہلودلارصان کت داقب یت ےت ار ےک نامسارشروا

 پیف یک وہا 2 م دافور ترعب ج - ی ترا یر ےس لورا ل اودرگن اچ ؟فرط کتی ریس کمر ٠

 بلط شدا رغب رواایبرفر رقم زرو "سبوس یترش ےاجہ ےک نایاب رذ آوا املا یا نم فس ے تی شناس ۴

 وک ارخیےک نادبسام روارفوکمدرمعبء ناشاق مک دداسم ناردعہ یجد قا ۔ےک سس را اروا میگا اور فالق یر اطول باب یک ایس اوراق



 مدد ماچ Pre : نورلغ اترا

 اس رض یب ےس ریپ وکس تام ۴کر وا کن اماس نب مت الالام فول امج ے ر و کد ت زاما یکیرک رخ یم مہیا
 ۔ایگایکں ای داری لر م فرقت نت

 ابا نکا یر کرم یک وز هم لک :یررقت اپ وبا
 ی تابا ویال ںی ےک ما 7 باربی انا یم نہی درس هر وص تیت اقام الغ
 رتا شوی ایا ذر مو صقلاد بن ارب نام رگرواوکت نا ابری یم یک اروا یئوہ تافو ںیم ناچ شیوا ماتم یک
 جاکسابب تا هم 2 ری اھت فورصم سی ساف گنج گچ ایا ایکر وما وک قا ےک کل ورم ےے تیات هریک ون
 ۔ایگاچھکےک با: ےک سا رول رفت اولا

 ے چو کاتر وم ایر وب بل ۔لودلا رضانوج نارحتن جہاد کن باپ کک وں کک کا... :یگش راج یکلودلارصان
 ناچ ںوبوصص ےن یدنز اب روا یگ ق تاج ہہ ص ایگوہرذم یکں ویئا کسب گز ان نخ نیا اچ دادخب تال اراو ےس لو مر کو شارات
 )سکس نام )رای بوص اره تر ای گا اینو لو 1 لارص اے ےک اھت وما أو
 رگرداید تافاضم نرافایم شار ران رب نیکی اید لکن حل ولار اروا ےک ۓکر رقم ( ےھت اب کا نود
 ےک توقاہ تموکعیکن امر کود رافرہ وص ےن ررتقتمہغیلخ لی اگر که کا جارو قران کری راه رند ندارد
 ری یا کروا مبا ہک کچ کے ےک ناروا تس وق ایا روک نا سودای رک کن انصاف ےک ساروا یکدر پس
 00-0 مش اتو گزار تم بیا ار انچا ورکر ر توں ڑی ےک اد سر تارا
 نیا شف ین لر تل امیر کار سی * تفاقاراد کش زا شب آ ےن یلیدوا تو اب اھت یب تما مارو
 رب یا نا درشت ادا یک رنو اعم نر فا مم نکی ایک سی امام رپ
 : ۔ایگوہ فرحتڈ لب اقہپ ںوبوص نا ےھ ناز ی ایہہ کر کل صاح یھب تو ےس تالق ۱

 یر یب سکی ںیم سب 1ی کس نومروا تنطلس ارم زو بہ شا ما نم تاف انشا رزم فلفروا سوم
 لگام تازو کہہ ےن ااو طع ترازو ہک ےس شاف کس ا یخ انچ یئدارک یئافصرکےن اپ ےک نوک یے ےس قٹنئانج یت
 دنچ ےن نین نطل سلا زور کی ٹر رتی کک هک شرب نت رکی وا رک اش یش فا پاوا تار نامدا گی ر
 ۶ نی دن زاد تنها مزو ن ۶ نارود ی 7 ۶ یوم ی کتب تر میک انب اکر یخ ا ےہ یک رکا زامس الف یا ےس لورالا پس

 یخ کیا روا ای ا م لے فخ ےن ایما ترازو ےس فوڈ ےک ناچ تطاس زوے اہ درک یم بت که هاو راز و ناوبا سام کیا

 داور او کس ساک وق ی ہار نودا م ل رل ورکی کت ساک ےس امت لای اولا لا بمب نواب یک

 دز روا منا رک خوش اس لس یخ جولی نا یی دا اک شمس شابک
 ایگوہ ناور بناج 7 مر کوہ ضارات سر رقمی سیم ایک ارخب ی نورپ نرود سا لو هیپ ترفن تخت وا یر ف کس اوکوم
 ےک سوم اراک یاد لاس پہنچ ےس شش نا ده یاو کا ل تور ام ےس نا ےن نیست تنطلسامزو
 یں وریا روا تام ےک ںویبارھ ےک لادوا سام ےننلیم ت تاسو ےگ لج لسی آب آدادخت لک تیبحسنویز اپس لړیپ تام

 ایدہ لا س راقم اکے ی کدر رش

 ےک لام روا یر رھ قیاس اک کت روا ا طع باطخ اک ورلا یے ا رو وخ ےس رت نیغ :نجہ لودلاریمع
 1 دریعسرواایکررتمری طر یک ارو یری رب ی بو SET ل وص نک تنطاساہز وازی ےک دے د د تار ریا لم

 روم ہل دلار نروار حس انچ دا اه رک تسنیم ارم عت ےک ناروا ےس ےک نادت

 کورد وا ی رز او رقم نا نقل



 مدص....مراچ رج FFA نورذظیا را

 و یر ا سز ا تک ترش یا 710۳777 ےن رک بے سلیم

 آرا ے ےنض ےن ےک ںیویئاھچپ یبا رک و کی اف یسادعب ےک ےنرم ےک

 حیرت رک تب تم یک ییہ اید روا کک م080 درو لر برق لب تار

 ےن یو مایک ںیم ویت ےک وفرار یے نارتو بیرت ےک لکو ےک لاری ر کے رکھو کوا

 م کک ماش دادقب ےک ۳ ی

 رک و ےن ره ریه سل لک ال
 ی کات ی یورک اور

 رر ز ضا لطیف نچ دوا لت یار ےس نر ترس

 ءایلرکودارااکےناج فری کدتساو ئل ےک ےنرکل ٥صاح رکشے نبرد شا ف زاوہام ہر صب ےک کرم اکی کرادان ےن

 ےک آے آے فرط کک نج ناردیمرما اھ اھچر وید کود ےس ےناپ طسادوکرتقمفیلخ ےن توقاب نا :لتاک رقت لغ

 ید لپ پ ےس تانا ےک ےل کن امار هاب کار تقلید رایج نہ قو وج وا ےک نج ےھت ءارق وا اف

 گہ ناریمرداا وچ ھجتاماکس ا ےن یقین ب یل وی ام سا اھت بحاصماکس ام )ارت یلخ ےک گہ رکی کت کک س ج

 ایراتار اے کل ول ںوکول نا ایل فی ب دواب داخ نارو ل لراوبر ات وارزق یف ید ےۓارایک لاج ےل ےس

 کرک ما یا نریم یو فر

 مون کر ورق ساسی یو راک لس تی دا اف نیک اتاجاھک ےک یف

 رم اس وہ تسرد ساوحار ذ بج دعب یو اگ ولا ڈ رکو ولات نخ شاد یا لو رک شش شی ۔: اب کت رت ی ی اروا

 تاد سااوہ رم موت سر ںی دسپ ےک تفالخ یکر تم لخوا درک ادر ے ےک تاک لک یف وادور رط

 هس نومک لا نکس نم تفالظ نیز ا رر تقم ہفیلغ یگ الوکءارما ےک رودروا کی زن روا یک ڑب تر یک مود نیارا ےس

 اقدام دهه کیلو رنک سارا روش

 جا ای٣ طشاب اقارٹروضزیا

 سم le نار وارا ےک لادن میئاربادوا توقای نب نەراپ دعاولادبعاٹباکس ادفب ےک آے رم زیغ -- ا یزیخ

iiفن یز لیماس اب وقیو ا زو ےک یک ات ن ابنت فو سس را وو رک کم وارا اک الف توی اتوبار نا  

 روصن یاب هک لاا کے س ےہ بع اتما اپ وپ مروا شوخ اج چ تما اض اپ اظ ون مکے ارکی تمل

 ودام تش الخ تکو ضم نہ ر

 یکی الغ یک ںی رف ٦ےک ویا لاک کاولبوک ۶(" ۶ -ء0 یت تکاب ربات

 ( ر )اسکی اشراف رب م ال نرم شر ندیم ایگ لام چ تضف کرج آف هر لا رج 0



 مود... مرچ دلج rr نودلغن بارا

 کہ ےک کپ ےک ادا قت صاحےک ادوایاےن سد عبےک ادا ابر ج اقلاروا یر کت جیم

 ایکو ابو کن یکم ییہ تبا کہہ عر ایک چ ترازو نادت ےک رکو لب ےس یر افکت نب روا

 بجای دشتی اے ےک لو لایک فرا رزق لقب کت لی... ورم ریو کر زق
 ایدرکراکن ١ےن ںام کرہ تمے درہ اکی قو سطم کب ابسا پا اتاق افرا اگر تاپ ناو یک اترظاتروص یی امماک یم سا

 نیر گلی ایک رتو ر ا کا تت ین کد د یہی کی ٹوسفم کب ابسا چپ انس اسکات, ات لی کردہ پر گ
 یکم تراک هک لو ےس وردا روت نوار تم یلظر ب ےک سید خ یم ےل دب ےک لوہا وا نی زور سا س

 رز لوسض بج روا ایما کہہ لاطماک مد ےس سای رار ییہ وتعب ےس نر وا رج نو نچی میره یر س ل م
 ےک ںوگول نل اھکر تہ مار ارو مات او ت زمعہت یاہو ا ےن سنا درکہلاوح ےک عنوراپ نب نیم ( ییرٹیرس) بتاکے پا ےن یب نب یل یئوہ

 -لرکلوض یکم تہب ےک رکا اتر وکں وج 'اصمروا ںویخناھپ ےک یاروای ری رب سقم ی !تشهاسامزورهبک نادر اقرگ

 ساق اچ نام رو ربع باک اب لس تن 2 یلفکں یہ ےک ھڑب هی پآم....: :تالاح ےک ںوبھخارس ےک رن

 ےہ رپ مایق ںاہد دے وھآ ےک ےگ اطساد ےس نئادمدعب ےس 27 ےس ےک ل نفر ترا تر لب رن نیم نوراپ ہارم ےک

 ےک ناج کراہت تنو سات اج وہ اف زاد ند کیا ن کیا رش 1کے اب ناج یں ول کتب کیپ ودیا استناد لا

 - ور پر را صنف تک تا اجر سال

 یاد تن انار ادرک یکن وم یا تساوخرد کیا یک دبا یک ا ےن نوراپ لپ ےس بست المال... ین اما یکن را

 رہاقفیخ' ںوہ رات ےل ےک ےنرکادا ادا دن ساده یاد یھ ےس یک ا

 مان ناب نور ییدرکكاطخ یھب ممولحی کی ق نج رہ دوا نادبسام ہفوکی تھا سےک اروا راکم اٹ ںایآروا یر کر وظنم تساوشرو ےن ساروا

 _ایگالچ دادخب دعب ےک ےناپ تموککدنسروا

 وال اغ ی شرواإپ آف رط یکزاومارا زا روا وس ےس طیساو تیس ںویہارمجیئاب تنور... رفتن: رها

 وک وتا ےک ر ارج رک ییا ےن سٹومون یر کرد بک فرم بم میم وا

 تو سل ےل ےک ےنرکل ٥صا یک نوگاوہارای درازہ ایپ ےن ںئاوجروااھتاید ےن یکدی ار وبا ہروشم اکی گادر یک کش ااپکہ اور

 با کس وس ےس اس ادر روا چ فساد کش یہا ترک یو وک ق ب اکر ہےک قبل یم مسا یدک تا کشف ا

 رس اس لامپ ماسه ےک شایع آتش زاوا تیں ویت ا یارک ےس تکو للت ا حاولا رغ یکم تاور

 زور توقا نہار یورک ساخر یکن لاری ا

 ےک لا تزاار قا س وک تھک رک لا.« راس ات لات تن نبش کر ی... : کاک حاولارپغ

 یر کل اس ناب سس رقم ندارد رد دوبی اک ور الا یس ےسرسود ےس ھم کا ایت اقا یل ہناد کیا

 بسی ئانچ یی دے د ناوک اپ رارسذ یکن مردار اقہغیلخ یورک ساوخرد یکن اا توقاب نب ھر حب ےک لا ےگ آل اپ ےک ترا

 روطا ےس لاو یک اجر واور کک اد ےااھتایلرک طو بابساو یاب اکدص اولاد رو ای آکے مار تاو ت زر اقہضیاخغ ےت اطهار بس

 ا نیت ی صیاد تراوقاوناایدرکل باد یھی وا ایک وصون رج

 ےس کک ۱



 ۳۳ ۱ نورلظنا جرات

 1 ا ت اپ نج اید سن اچ واز رزرو وا تاپ اصن نیم ےک قم نیکیتا
 فی ساب ساق نفخ تو یا بیم ابو ب رش کاو مرک یکی ےن س ممے راد اراک اوم کا بیش یوا رپ ےس روہ
 رر چ لر وکی ن سم ورک ےس ار ےک شمس رقبا +

 اکو ز اپ ناک یراق غف ےک نیک نب رحب ےک ا: ت تابار ناک سم
 ی یوکے نخ سا ق ر ترم تفاظرھت شرو کپ تک ت ںاھی یگ اج ل یئ یو
 ےنپا ےن قیٹ نی ےک ڈا تب سا لای رو اچ یکسال ورچ کس نا

 یا شوی یا اک اک داکار ایان م نا
 ۲ ۔ ی۲ تاقو یک

 اروا هزاران اج ااکت اب ساوگرہ اہ قیلخدحب ںونو ےڑوھکٹ... :تامادفا ےک ر ہہاقہضیلخ

 مات ےک سوم یرشی روا یر شرط ےس اچان مکے تستر کوک یاد وا تنوشضےۓل
 لس جاسکتا داد یا ےک چ ہارے یر کسر ےس دہ اساس سک ا کا

 ی نوا سنا چاي ران لری ےس سٹ ددش تاباھناوکپ آقا اطم ےکودعو ےناسأام
 رنو ملت میدن اي اھت ات روا اخر یش اک قم نیا تنطلسلا زو وجو کاری نج مسا نیب برکت س فر
 4 en الاخروات نی ًاط ترازو

eنا ۳ روا تطاس رز اقم نمار یکے ا  
 سفر ب یی یکن یت کیلا “ص۶ ورم رفد تع اطا یکاروا ےن رکت یب یکت قالخ یک یشن عن ارھاوبا ےک کو دوم ےن نوراپ

EEEلن بب ورکر الط لالا ف تلات ےہ اقف یلظو رک صارو  

 و چ لوک نار گے یکزاسےسرہاقہفیلخےن سکس ےس یھ راجا  پتسیسل 27

 ایگ اس زوال تا 77 مادر روتر گوهر روا کدے د تس زا ےس مرکو روب ہل یک زا دلج ںی یکدزن یگ

 تروا ےب یی تناظر نج لی ےک ےنوہ تصحخر روا نیل زا ےس ےناہب لا ےہ »سافت کس مان کیر کلا یب
 در ات

 لا بج ےس اناا س تمدخ یکرہاقتفیلخ یخ کیااککن ومض لا یب اطم ےک ےروشم قم نی... بام اکہ ۶ اکل قم نا
 7 بدهند راک نوش سا یک ارسود رکوہ بیم ہچنانچ اھت روس قم نیا تتقو سا ای آے ےہ تفالخ را رد پاوجاک اطخ

 ن رش وا قم کارد ی تست باکس نر( منا ام )یرک فرا یی
 رزیف ورک زور ؟تس ورش اس کهن کر فرق فخر راح ےاہب ےک یر اک نباروا تفالف تیم کباب

 ساید اچ لب لوتارروا لول یکت الخ تر کاول کج اس حروف تقو ايران رکن ویر

 ( مس ) ۳۹۳ نور تیشرت ربا کس تری لا لا کای ام نکا لت لورم...
 ۔ےھچ ترھحاوب ضش یھب م ےس ہڈراگی کذاب صاف کہ فیلف ناوج رک عوف ارداد سیٹ یگ اسوصت تو شر و: مي



 موده. چ ۱ ۰ ۳۳ نودلغ اترا

 تغلف واچ لنک البار تحرک رکا باتو با ارش قلب ید تاپ اف تير کلفت ذاجا
 بیاتی یوا ےگ گہ رگ د گنربب نصیب کس TNs یاب لی ریش دمای رو
 تف الغ مرکو راو ی ر کف ا طه شد رکن ر یک وراپ ناب ندا نا دير اک ماسی روک ج درک یب سی یتشکی وچ
 0 انا

 تک بس سی تف n ی عج 7 و ۱
 جم نچابد ےد ھکناکے ہدرکریقےک رکن دن تزاجا یکیرعضاح ےن سار کنگ دم الطا یک رضاح یکن یلیرپ تلف یکی الاسر پہر نچ
 سش تفالضرمڈ ےس وہ ےس ای ل روش ازل یر زکر اوگا تاپ گل رک یک ی رکر ترکی جہ ھتاس ےک سا یھب واس لپ رضا) کیہ نیما

 نیر نچ درک فر ودر( ر لشعب ےک ےس رک سرد ا داک یی نلاہکے ک مک دعوی دوا رکا اھ کب س نار قہ طیلخ و ہراعح

 ۱ ۱ ایکو فن اک

 ایدرکر اکا ےس یرضاح ےن سمری لب ےل ےک ےنرکءوخکس ضم نرہاہفیلخرعب ےک سا ....:ر فا فیر ط ورم سوم
 تارات وور مارکس سا ےک ںیم” یک اش را رکے سد یون کت فاطخ متاخ رواای درک قموکی رگحف یب طعن یکس اےک کل دزعاکں اپن انچ
 گرم کت اود ناروا ھادوا یئرسفا یک وف یجاشوایاب پان اک سا ےن سوکر دات ےئووکر گنی پا ےنردنقتہذیلخوج ےک تشرم
 کن ا کے ہری نفاراہٹبا ںیہ ےب درکتشربوکم ےن یم ید مر مر تماما کد رب یک واتر
 نرطنرطرواگچسر لر را لی دا کو لاک رو درجو لمس ناک یاہو کہ جدر الابد مر نام 7

 _ےگ ںیہر ےتھشا تادامفےک

 نو او مت ےن ات لضرب اظہر واھ کے یدک ل کے تالخ عت فیر طض انچ :یراقر گا یک لم
 روبات یافت رم شتر اکت فلاخرو ۱نا لاش روورکی وم تسر لذیخ وم ضاح لم تفالخرعتیکے بسام اپا 7
 تو تفالخرھتر وہا رہ چاچ کے نیک فیل کسی وکمت لایا ٹو ںوہاتیلمذ یم ۓئاجوادپ ہن لا

 ۹ یوم مارد یکی اوراد ےس دیدار تک راک لپ ےس اےک ا

 لب لب بم شرور ان ق براد دہ کت راز ےن اق فیض عب ےک یر ڈرگ کم: رو ولا زا

 ایگاملر کایہ ض او یم ںواکم ےک نا نام اس ب ایس او ل امانتی دکر اص مک ناک انکم ےک نورا ناروا کیہ ز نبا تشعل ورق نا
 اگیجاس جحفروا فیر طے سا اگل نی د ماجناوکت بات ۂ اہ عر گوہر ضاح سیٹ تفالخر ا رد تو اپ ایگایدرگواسو کا خال الکی

 "یا یکی ا ےن رہ اقہفیلخ ایگالچ داف اپ ےک پاپ ےنپارکاپ عت یواایکوم اوردو ل رنک یاو وتا نہ ہک انچ وای کر
 تم کنیم اخ کز ۱

I oL Eیر ای  

 ےن رکرودوکت مارس رپ ریدر وز تسکین وب وصف وکیل تک رح سا تب وفرواایدڈوھچت ککانرکب داک

 شاف ےنر لم نیا تنطلسلارمزو ہی اچ درز روا رکی کل شزاغس یک یم طے قم نا تنطلسلایمزو ےن لت یلایخ ےک

 پٹ اب ےہ اےک کل صا تول سوا درک جت ساری 00 یار فروش



 میدم ماچ rrr نورظیا رج

 اگل ےن رکر اظ ااکل و عضو مےس ندایا وہ یکدینر تخعےس ساوکف یلرطابد اک

 یتیم لم یتا ۔ےک لٰم نفی رکی شوری کے وہ لام فرط کرب اقغیلخر دا کی شک جاس وف جو کی رات کچا

 تحت اقطیلخ کک کں اہ اھت ار آاترکو دعب ےک ماناد یت رت شیمب ےس سا ساس یٹراگددہو نیم یکس لا یھب ت قو ےک ےنوہ یکاےس رتن یف

 ۔ یک ہنر نیک نل رب ق وقت ےک وف ار گے وہ لصاح تارایقفاےک ہایسوردبقسےک تنطاسروماوکس مروا ایکو ج نک والخ

 تور ١ ےن لدنص ات یم ان نم دامن کیا اک اات لار تصر ڈاک یاں یم ںورنامککک جا رو ... :لر نصر وا مدان نوم
 راک صنفی مھم اوہ نک تالق تن قضیلخ تقو ساز ایگ سب ےس تفالخ کت یلدا یورک
 کاتا دا ھا زج تر ط کے وہ ےتدڈ ۔ایکوہر آفر کم ںوٹزامس روا سم ن تلود نیکارامارت کن اق فیل حا نور ایدانب

 هدایتی “تشرف مکے واہ اےک لدن تیک ہد و ی را لاتا چ ےس یر دک کای

 یکم اوم رپ روا ںوشزاس یک یل +0 رب وا سعد باوج کتیا یر ہو را رکت اک کرم ےس اروا ےس دڈنامکک لاک جام وف

 27 1اب ےک لدنصرکوہ تصخر نکی یئانپ ارون وتاب و فاکس سارا ی درگ ایہ لاحاک ی رد 'یریروا

 ںوشزاس ناوکن ا یئاھت ڈار کا ں یہ تل ہک کولسایک اس ےراہخو ںیہہفیلخےک مانو نل ریما اید پاوج ےن لدنعیایکل کپ سا اہے
 معافیت وای لاری نو الا لب امتی ےاج لاتا ںیہ ےررک و نان ناوج ےہ

 نایک آں تمرض یک

 را کنه یپ ےک و کلید رذ نم فلات رکن ت الاع راس سقف... لر وا اقہذیلخ
 ںیم نل ںیہ یکاطع سیم زچ یکت ہک وک اذخ ےنپا ےندفیلخ جن آنر کرہ طیب ےک رکن ایہ کت واق روا الغا اکے یم یخ اس ےک نا مقید اھ

 اخیر رام س تالف زا و رکل مصاح فرش اکی روضتں یم تمرخ یکدغیلخ رکا ںوہات در ولوکپ ؟ے فرم یبا سیون ا ںیہ یاب ےس
 ےک اروا لو ارب رک قر کیا ےس اف مو اهل ضریب انب ےس اذ قاشا ےس مات

 اقا ذعواکے یہ د ےل وات اما« رگ او وی

 یاب فیر طے اد انا ذس لورم زار بام راک ہیجان فرا کد ترو ےن لون. :یئاوراکیکل دنض

 لو ناعس فرش ۳۱۵ ی تر جم رواج یر نت شنل کا قول وں کوا نا توی ا ورکو اک 1 آے زار اگ

 رف وک یم تازضمروار تر مےک س موس کن مد ینا یئوکوکن ین یاروا یش مکا کر وما یم اک

 ناں E است ےس یا ایخاکر بت فف کک ا اما فی رطدحب کس شاد ی مک

 یں وم رض اہ ںی تع ا روا یھ اگ ں ورکا له ناف شیک شاهد فرح لا جک مافیا ام عزیز ںی

 اں وں لر ع رون ےل ید ار اروا

 نا ےن ات تصاویر هام :تابا دفا ےک فرط
 ےن فرط یی یوم اپ لک ناو ولت ای ک تفالخر ھق ےل اوقاف چا رکاو لے تان اتاکم ےک تفااف تن

 رمت نشروا ںور تاک جا جوف ےک ںوہنا وت یکن یک س وک لول نبات افتاد اھم ی اح رات ن یلخر کا لسم الہ یا

 ےارآ ر و و بوت سرچ بس لوس فا فرات

 ںیم ترف یک ی ا ی ویا ترا آر اپ تس ها کس یا ار رر ا یہ یہ لیپ کور 0,7

 مکا یج ید ڑار ین یگ نک طارق روش لاین لا ایم سارا وار یا ات سا

 ۳ مو
 بلد ےک ی لاق



 دص... ایر TEE نورلفیاًّیراج

 ۔امیہ ےن ۰

 ناتان تایپ EN ایکروماموکی وو تصمالسرپ تبایقو دعب ےک یف کیک هاو... لی اک نب اروا

 گاج دار العالم شات رہاقہفیلخر کوہ حراف ے ین مر سہو رومی
 ناکماکل ا اکو ہہنرضاح ل رنج روا اگے اجایدےد ںی او ےسایگایل رک بابساو لام اکن ا ےہ اتاج ابد نلاوکن ا ںیم اچومرضاح ںیہ پور
 ےنرہاقہقیلخ ا تاب دعب ےک الت شش شر یوو ورشات کا E ایکو
 یے ولے ارم لایک ترور کنیم کردو ںی ایک و نت راو دے اڑا ید راش

 ان روشود ےھت کیرش دافور تنا یک یا ہے سوم یوم اپ روٹی س ںیہ رک مو نا اک ښوروا قب

 رھتۓ وہ ےتالچ* ور روک مب ورک( روک سر یا کنش لی ربات ورا هک بی رقےک تفاطخر ھتے بها

 راجا نور کنی انار اونی یی ںاہجایگف رطعیکن اک. س راک ل فروش اک ں بش اقذہاخ دب فرط کت الخ
 ہقیلخں یم نت اگل ےن رکن ما لئاقےک ٹی کوم ڑہ نوھجار ہل اناو ہل ناروا ھکرکییکدےسا سام ای آس اپ ےک سوم رکے راک ا ین

 نیس کس مرا یر دور خرس رک تک لو زئوکں ورم ںوفوددعب ےک لساایگیلرات ار یھب کل ایٹ انچ ایدید مے نرہات
 هک ختم بسی کب ٹیلی غادوا نا زھت کد وکر لک فو

 یک دعب ےک یک سزمروا قیلاق شپ ددیب ہکویکا ایکارام حب ےک سم روا نیک پ اب ےک ی اوکن لکه نایک روم یف
 ۔یت وہ یرافرگع

 رفت با تنطلسلارمزووکس ا ےنرہاقہفیلخ اھت ایکو ہبتشم لیمواضو ہنذ سا یھب شی لیا سا نیب قاحسا بوقت وبا ....:یکر فر ا
 رھترایجاسایکومادیچ قی خا ت قے یک منت یر قہ ضیلخوکں ورر ٹی اکےک کش وا تنطلس نیر اب یلاڈ یم لی ےک رکا اترے اپ ےک
 آکا کیر فر کر فیہ! تنطاسلاریزو دعب ےک بوقیلوبا وہ مانروا فئاخ ےنرکت روتر لف س اوم سا یک نایک تذل

 وبا یگ ولا ڈ ھم لاتے رک اک یکی خ ےک یک ادوار ڈار اکیا دو یک ایر فر ب ےک ےن رگ ماهر نت سا
 ۔ایگرم ند ںیم وہ راھاےک ےن وہ یر

 یر رب ےک ےہ دیتے ریا تطاس زو ایا کد رپ ترازو ناروی ی ن یاس نب اربع نب ا سالک یک ہار
 وک ا ےن رہ اہفیلخ ند کیا قلب پک وک عقاب نوح یراق 3ک یت یو ناب شاب یا
 رک اي جک لس زر ماد چاي دے مگ ک کرار کی یب تسد رکو رضاع ےس یا ی ےس یال ںی س ا

 ایل ور ءاقشی
 نک باورند اک تم هست سایر ی ا انہی عرب لا تروم کوب ی موا

 رش رجدذب ےن ہوس نبا ایکپ و فرط درج نما یاس اسکی هاو نا نا ولو نت یبا کولا
 مرق کا ہیچ رو تاکید نوار نا کرار تس ایر یکم وق یک کوی این بس بشی. فرط را

 ٥۔ ںی ےب کن ایب سش باتا
 نرو شاتر ہری د ناچ جدا نات بے وز و ےک ناور طازواایکل وہ الس اھت پ ےک لور طا ےک ملکو تقوی فک
 نام راس سم نادر نام یھ لاک ناکا ا ا و

 نورلظن ہار ات مرق ںی ٹو...



 خس مراپچ رج . نورظن مت

 نت با« فارطا کس لوقااع یال اے لای کس قریب تقو یک ارس ناو ترس نوا

 ےہ لک یکی وب ب اس ںولاو ےن رک ورغی اےک لیک

 روا عو ادرمدععب ےک یک ےیو ری ہر افسا بج رھپ ےت ےس سیم ںورادرس ےک وف کی اکن نکن... اپ ےک لوادر
 طب اجر و اسرار روا ںیہ کی ھڑپ ریا آ کا یعج ےن ہہ دحیمےس ےر سود کیادداوہ فاتشا نایمرد ےک یٹاک نب ناکام

 لاپ آرہا رب علت ای اک ں واوا مک کوچ ےگ آکا ی ےک دادم ککے ےس ناک اہے وہ یت وت ایلرک

 دہ ت سچ تمولحراپہراکروا تسرد م اظ اک پ آت قو سن نو ےن اے نام ےگ عی وام لو تو اون لت ےک چ و راع

 ا ن 1 توس مه مچ ںی اج آل اپ ےک پآ اگے اج

 رکی نعت لر کیا الت لب فرا راس فی دارو وام کسر ک ککے وا ےس پرک یا

 -اھتاڑب ےس بس شش ںویئاھ ٹپس ایہ کد توک ھوا ولادی انچ کد

 رازن روا نک نو فا تے فا ا :ل اب ےک رح

 ر اروا 2ھ“ 9 پل یم ےر ےن ہلودللاداب ری بقلم ناسا بهر

 یورک یت ںیمراے د تسمو یراورسواںوراور ےک ناکا کا یکی وک کل رخ کس اوکخ اد م ایک یی نت لب

 4 ےس اخ ای دےد متکی رگ ناوک اب ار ن7 اکل ایخ سایہ iy کک

 ایکو دارا اک رکن ںی ےل داغ يه قاب کم رک کو اباد فرش

 ۔ایگوہ وما ےس تر"

 ریه لس مکارم ماکت او الت اروا یپےن سیم یتا ےہ ا تم وکر کم کم کرک لود لاداک ل رک ل ور لادا

 سر و تبع اون وب رک ےس یک ایدی دوا رکن س اک سود رکک تپ لاا چاچ ےس ۶ یک رود

 ناز بد برا لا اج اک ا لو یو بل فرط یکی ا ےسرچو کیو واوا فاسو لرم ب واق

 اوراد اد هر رس رب ظن یم ےروہوکت عامج سا یکں ورالامسپ رک ااو ےر ےس ناتسر طاق نت دارم ںیم

 یی ناچ ید مد اھ ںوگو نا حرط ا ایک الا ےس بایساو لا ردا آکے تشو یتلخارذا کت زعائرب تہب یک درااسدپ نا ےن
 یا کوہ تصادن تقرب ےس ےنپاوکح اد مرغ انچایدرکراکا ےس ےیچوکن ا نسل لا داران وار یر سارا نیم

 لس طلاق المپیاد از نارود

 بو نادر از نامغا ےک رکی رایت کک ج ناچار :لاع وے نابن

 هثس کر ی سو ملایم زر نب شبا ترانا ارش کروا یت کی اے ارب سو ءاھتاپ ررکتولقت قا نیر فظنم ںیہ نابہفصا

 ناتسود حت اسے راہ یم ولرکل وقت ععاطا یکن ومار یار واور کت ررفعم رکا اجدادفب تخالفاراد کول مٹا ۳۹ ِ

 اپ نین ین ےس ابن نر قتل باس نون ی اے تفت یک روات اہ ا ےن یک

 اا تادا ثا روا ت لاح ےک لورلاوا دامت ےن ںوکول نا ےھت لبش لیاروا یھٹیووسری ا

 ناری تام ےک جن وٹرارٹب سو ابی ر قرروا ےس راوم وسول فرت رک لو ہلاداک یورک ورشا مج ریپ یکی ئاڑلدعب ےک یہاروا ایر ام

 اک ایما رو لار یم ناہغصا لرد اچ اھپ رکا ایک ت ساک ںی ت ی لیپ رکنا ایآ یم کت

 روا رفع ہں وہ ایتونو 7

 تی رکاب ےک کرب ۳۹۳ص لج شرا ی رکو دہ ہجوم یا پ ےس را۰ 0



 می مراپچ رلج ra نورلغن اجرا
e 

 یکی ۳و اپ لیفان سر واکس سال شف ان .fh :رخاک وار
 7 لوبق تعاطا ییریموہ ملا ح اب تربت ماجرا یو اد کسی« تاشو رج
 نوت تقلب کرم لا پا لپ ےس ےس کت در رس ران دوم کش جرفوکمت یم

 "وامن ناچ رار روگ وتاب نوار راک ن اہ را رک وچ ابقصا ےن یا خان کوکر الطا یکی اوکو دلاداگ نوار اور ےن رام

 0090 ارگ ون راک تجارت مولا

 ےن باد ےس کرہ کریک قطری وج شب پلاس تمامی خراب نان بک عاد ریمپ یدعب ےک سی
 یورو کس تو اب کناف

 ورش ےن وخ ےک ما E ایا گراد اقرحب کت ناجا... :داگروا لاو کن اجرتیوآ
 کے رک اخ ےندہلودلاداہ کک ی راہ وو ے لق ذالخانہر لشان ےس تقای نا ؤاج آل سر منت تی شد 9

 رواج اود مکا کخ ور ناپ ےس بلاطو بیک لپ ےک بلاول ےن شرما ےب ےک ادا تا نب نی

 لس ںوفود نادر اے روا چ_ لر راه وب تشک اتش نود نارگا اینچ ب_یروموتت کت امت توا نہا

 دیگ نور ا ناب مے ناتا یا چ انچا اتے و ل تکو تاب اراب راج ہلو دلادامف: ےہ تفاط

 شف تساک یل لیپ ےن ہلودلاد ام یئوہرٹیھبوٹ ےس یکم دقمےک توقام نئا سم سار ...:رٹیھپ رن ےس تاقاب نیا
  (نرافت فاض )هرو ورز اکوکن ٣رلودلا نا کر اع ےس ےس ہللا یدک اح چ ےک رک مرور ایت اب ےس توقا نبا کوے د

 ی ر سارک ا ےن لولا نکی دی فرط کن ورزاکر ایک الطا یک قاد سکا ےن توقاب نیاایکہ اور ےن رکل وصو عجارخف رط یک ۱

 هلو 0 0 20/  نایک اپ ےک یئاھب پا ےک ہمکل وس عجارخروا

 یر یک یا سم نیر فروا کوم اتعاب لب ییا اش تار ےک نام کرواایکب قاھت ےس توقا تان انچ ایگومہنادر فرطیک رے ناب

 دات در لب سنغ تو نار تک ل نر سادواایلرکل صاح نما ےس توقاي نیا ےن ںورالاس دن ےک راد
 لو لاد ایک اھب ےس گپ ناری عرف کت وقاب نیا ای تر را بس نا از ادب کسری اک کس لورادر ےگ ورا

 گرما نر اکے ڈبے لولا از مکرم لا( ےہ اکیس لابی کر کی اروا کب ق اھت ا

 , اک ا تہ ںی ےن اج دوا

 ے داف ےس ا ددا ری چ 0 زار ولاد ایرو الی م رکا ںی طم او ےک توقا نیبادعب ےک ت سل... :تفایدد یک ساز

 ایکو تے ےنرک 1 ںی ںیہ رکا یک ا ڈاکن اماد نکا فرط لورا ایدارگن العااکن امارواایکر کج ھتاسےک یلایم اک

 اھتای کر پے دوجوم غرسرانی دوکال اپ لم نک ےک لیکر و ےک راع ی روا یک چچ وتاب نیاوکس من سینگ تا ںیقودنصدنچ ےس ناتا

 اک ےک رک صوت کس ماکت لار ولي روت هزار

 اوراق تر بلا ربا بک کات اسکس یاب مت لاو کت عل ارم تروقاپ نی... نر توت ای نہا

 نار فار اپ ںی رر ات فر فر روااڑودھ چت رکن ی لو ملا لر وان تونه هاچ ساک
 مار تارا باس قو وا ہیٹ مروہ گن ےس تا ہا رلادخ مج
 لایت رب نایک اد کس رکن از تصور زاومارواایلر کر وظن ورا اچ اتم رٹ تمرخ کل ورلا دامن مکے دی

 _اگآ ےنرکتصوککلورلادامت ںی اف روا توقای نا زا ہادعب ےک یاد اس

 (۳۹-۲۹۸ فضا د جی وس نیا فنصم ,,مئالابراحب )ےل



 خدصح -مراچ دلع rr نورظن را

 قیغ یار ہفیخ ) یکئاور تساوخرد کیا ےئل ےک ےن رکل صاح تموکعرزس سیم تمرخ یکی حصار شیخ ےن ہلورلادامع دعب ےک تاعتاو نا

 کت ترش یک قم نج یبا تنطاسلارمزو طض کیروا( ےگ ںیم کمر ٹن آم کا ںیج تاوہ نسخ تضالخ تقرب ےک اق تا
 ناش کلو لادا ےس لا ےک ہناوراڈنروا تل تموکحد سوا ارگ وے کیا تنطاسلاریزو یخ انچ ایکو دعواک ےن رک 2
 روي شبا ناف رب کس ور نعمیکرہاقہفیلخر یکم یئاھب اک ا ۓوہادیپ تب یخ ر رر طے ےن روک واورم: یب روا
 اب چي فور تر کس ول نابن کک داد م ناز کات ایداٹووارخب ےس ناب اوکس تواب

 اد سرقت کس رومی

 اور نت روا تم ت لب ا تنطلساارزو دعب ےک لاک ںویھتاسےک ساروا اوم ےنرہاہفیلخ :ںیشاس یکلقم نب ۱
 ےھت ےررا کت بات ان ےس ںوطذ اہ ےک تفالخرصتروا ںور رن امکےک جاہ جن وفود رب ردرواء حت ور لود یار داص مک یراق روا ات

 مار نا یکی بو یگان د کیا ت کیه دا یی ارم نول رب تین

 کے ایاب ےن یی کیا وکا میلا کرہ ام رب ناروا ات لب لی اپ دور لاکچری تقوا 221
 ےک ںورالاس ےک ہیجاسےس نار ذ ینا ےنہلقم نا شاپ رکم رب مہ رد تمولحیکس روا لوک ا یجب روا وب لو ےک یا لاو اکر ات فیلخ
 ۔ے د دب تاللایخ

 یئارواای ال رکے د لاباس تہب ساسی با )حاج نر ال اراک اا :ترفیک ۳
 .ماقرشیلخناارود یا ایجاد شر "روا ترس مقوا کایہ نس ےنلس ایکغخ ورشانارژ ےس یٹازم نو کروا تولعس کرہ اق یاخوا اے رز

 ںی نر اس زی ژرپ حس در اس پکس جارو مس ياد اد 7 کروا 0ے ڑگرنچ یم تفالخر ےن

 هم ت تس ددم ترتر روا رشک 4 شوتا کل ور امر هک جاوا بک اد هک ےن رک ا

 ور ہاقہیلخر کب وکں ورادرسےک تفالغرعآ نی رق ی روا یکم یتا ےک رک توکل ریش ںور لاپ تت ےس ارب روطےک مرا طح لایخہ

 تایل هریگروا لی یار رک لوح

 روشرہ اق ل رکنی کات ے فرط ںور امرداد رک لم تفرفرمت کک یا بس نادحب ےک ا. یر ترک رہ اف ِلغ

 تھا یکم امر کوہ وج ےہ لار روا تک عوف وپ مادخ اھڑب فرط یکے زاورد هدر اد رک و

 را ےرہاقفیلخروا اود فرط ھ0 ایدات ےن مداخ یکے ےنڈنوعڈوکرہاہفیلخروا ےگ سکی اوج سم ایگ رپ

 سس سنا ته ذی دا کل سا سس

 ےک تفالخ یک لا قادر درگیر ات فیفا اس رالی کر یب لپ لا ےہ ال یر ھی رک ایزی
 2-9 لامب رکن وک نکا تشنو لایت مجاع ترس وا تنهام زو چکار یا

 الخ نیشٹیوایج اس عج فر اقضیلخدعب ےک ےن وہ نکی تطالخ نما ایا بس کلیات ےن نشوم
 E ایکس تیلور ا فطر ناک درالاس روا ںورادرسےک سال ےن کد دقت

 اار زو لاب رشا ےس اوور کویک | e E و کبار وا سنوار



 میدصح منا دلج سج نورلفىءاٌنراج

 شرت ساک ونکرواےھ ڑکرنچ ںیم لی 7 سش نا یی یی دلو

 9 2 ساوکں وول ن ارباظب ےن اقف یلظا ب وارغب رکو مرش رے ساف ب ورگ یا اکطما ارق یم تا: ںیہ ےگ رکن اب دام کا ایجایگوہ

 رھت نا ارواریجاس جنوب یک س اخر یکدم ےس ناروا یکدست تفت راس جادو

HE:رخ لو نفع تاغ رمت ںی نا ےس ما یف یر اھا لا ےس بج اھ روا تطاس مزار زر  

 ترا یاب کا ات تفرش کن کس دچار ا یورک یارب یکے رک لوید ر

 -ںیہ ےک نا گم ایج یئوہ نختنپ ےنرکل وزعماکس اکی گن تک دح سا یگدیشکی کی اس عفت فر فراز ےن رکن ایپ ۱

 ھ۳ا ناپ یشصارلار

oTھا نان نا تنا زض تنیس اوا ےک راک کپ تغ  

 ایگ د بقا کرام اکا یر اروا یک ت عیب کت فالق یک اوا د ےک دبیر ل والا کدوم( ت ںی لی

 ر ویو اٹل ےار ںیم تدطسروم او ارب ایہ ےک اروا ی نب یل یار یف ب ےک ی ....:تاما فا ےک یھصارلا

 اکپاھڑب وا هیت ناف اهدا کر تنبل ترازو رپ تے دہ رض اح لود ده کس ید یو

 ر ا ی اراز وی قم نیا ےن یشارد ضیا یک سار کد سر ررشنمزووکل قم نباےک کرو

 روا ایگ اپ ےکہفیلخ سوتا ےک ںی اوگ داع دن اقا الزهرا تارا اپ ےکرہاقہفیخر ایک
 ۔ایکوہاھدناو دے سید رھپ ں یاس رک م ںوھکگنہیکس ا یک اکا ےس اذیت کروز

 ایپ روا اک وبوصد مچ رکے د یک اخیر ےک ےن رکل صاع ترازو نا... ۰ تابا دتا زو

 پر7 خ روات زر رگیراید× همت ای د۷ نی ودام ءیگدی اب کو رتب لکو موکت ار نب ظن لس بمب فر کارا

 گارد ءےئئد ےسا تار ایخا ےک یر نوا ورم یک ورسفا ناروا کاڈ+خارخ ایر ایکرومام پ ںوبوصنےک عی ماش راوتر یم اش

 ہکاق نام زہدیایاگوہ فرط کر پایی دنجروا وسوکت وقای نبا ےک رک رب ہوے لایا ایکب لطسزاوہاوکی اد نیکی د یرضا یک یل

 یار شفای ها فا یر اقغیلخ لم ھا ےداداےک ےنوہہناور فرط روا یو کنار نا

 گاو ےس زاوہا ار نیا انچا یاب ےس یاری اخون کار ہا ےس شوخ یکے ن رکرر قم ےرہجےک تبع ےاریخ انچاوہ نکہ تفالخ
 ۔ایگزمداورفرط

 ا کیم رر : نار نبا لباقمم توتا نہا

 کے س لاخ یا یکدرک اطا یکی اوا ار نان کیو ار تب کس انس کت سورنا تمبر کل رام

 هک ار و EE نو کل یڈرواار پشت سم ایما« کاپ اد لیپ سم ےس تاقاب نا

 ےتاھج ےک ےہ ارارقإ بے لب یک الع تم وتوت یک واو مروا گچ لگو وصال ورا ورا تشلاخراپرو

 ٹؤوقاپ نءادحب ےک ہصرحتھچپ بب الاو اد ادب توقاپ نیا ںیم تار تقو ےک یاوایمگآپ آل یئاواطساو ےسار ےک لجو ےس یا انچ اج ع ساو

 یھ دم روا ید رور پک ار دریا حس افتر تسهیل ال ور

 بم زو تم کو یکی راج ےک تن کس سارق يا ونک کس رگبار لانا ارضا ےک و روا

 ميز اتمی تاک تک القم نہا تشماسا م زوروا



۳۳۸ 

 کتو س ایت انب نرو ناسا راوی دف نر اقہفیلخوکل الا بی رخ نج نوراپ تر 1 تورا
 ۰ رماذپا ںوہ انب اک وصام ےک رہ اہ قیلخ ےن ںی کاوہادیپ لاخر وکن وراہ وت اوہ زورفادولجب تفالخ ت حی ار شیلا

 شان ار لاس پروا تود دعا کا ےہ سی اک یر

 ے یشار فخر کوم ضاح ںیہ تفالخر اب ردا پلار گر اورہ کت ضار مق ن تجار نا قم ناتو اب ورک وک را
 -یدرک اش یک نواب

 لر هوای غسل نا کود تاج های نورا وک ارضی شو شا یک روا وراپ
 تلی تپ از فر یا ن وراپ نیم و واکس بوس اد لر ےک اوج و الع ےک ںوبوص ناروا یکن حت ےس ےن داد تام طخ

 وتو ؟ڈب بادروا بح راک ا ےس ںی کا ےن رک ل وصو جرات یر ختو رک کس اورہ تروا
 یاس سفت تیوب نا اهلی ںی وف نونود یج ےس ایک اور < منکر کس کر نافوطےک نوراپ ھتاسےک رر
 ا و ایرلند ساده ندا فست که اپ ےک نور رکا 7
 دیو مار کن وک اوج فاع لا ترق ناب لوک ودارااکے ناچ راغب ںیم

 وہ تکو وق ہا لش م ی ایک مرک راز راک اگنہ ےن ںوج وف ںوود لگٹمزورب وی سو ایم ییوسیٹوچ لن اکن وراب

 لی یی تنر نر روا یکی ق تاک اتے نور ایگ ڈک سپ ناروا اگ اھب فرضی یہ کی تت قا ناروا ف تولبار کاکا روا یک
 نور وو او سا شا نک نر ءایلر اتار ےن منا کیا ےک توقام نار وفا رر نی زوووت اکہ اڑوھگاکس ا ےس یقاقاای گا ےک

 ۱ ایل لب باور اب تار ےک یلایماکتوقای نیبا نگ ےئل کرار کو یی روا ےک ےس دام لام پس کیا ود ٤ئ وہ ےرڑھک

 تقیقرو یم اک ک ترازو روا اھت اکا د تاک مس تا نیاہکں یم ےگن رکن ایم یوا م۰۰: لاو ز اک توقا نہا
 E لام ال ےنرکت یاکش یکل ا ےس یضرغیخرکا اپ وم تقوےب تو قم نا اتو مات ےس اق بارو اھت رک
 امید کافر ک شو "والا دام هاب وا ای دانہ فل

 -- ١رمام تنلطاس نیک اوہ زور فا فر لپ رد ام کس روت شرشف راج اپ کا ...:یرافرب 11 تو اب نا
 ایر فواشرا ےن یشاد ہفیلخ تقو سے ےس ررکراھن اکے یر نرو ن اراد ریما تس ےس فرط ییا یز ےک ںووص سال دوجو بج امبصض
 روا ص ےک م اور اح ےل ےک ےن ۳تا ضاکت دلت نا یقه ی ھوا رقاد ک
 تطاس ز ورحب کس لا هادی روا گم فرط یکے رک یا ےک اپ درک وکلا تاود مادخ ای ۳ گا ورکر اوت وا نا ید یو

 EA تال ترازو هر قم استیک ن وفتس ییا پ تاتا کر کک تواب نہ قم نا

 7 نیا فرش افرا ر کیر ارگ ی ی اتمت ناسا ں وانا توت ۲ ششم کا یی کاہر
 ناب روت وک حس ےریم کی جی کت ساوخرد یھجیر ںی سب ”ای) رگہشاور طخ ےس تا

 یکبار تو ن روا یکن ایج وای ےب تس اوترو شس هستش ساب زور ساری یم ہیک وا نتا خو

 ۔ایگم لٹ ٭ ن٣قت ااح کک اہ

 تن اراک دارفإ پاچ یکن یم اے رو وردا ایک ؟درهداک رے روا ایا

 ترار ےس لاھ...
 7 اول راقم

 ۱د ہن دل خا نبا لاک راج کدے لنک ے ہک سا ایم ےک اک کے کیا... یک خا

 ارب کے رکے یاد ایمی اب تر قیر کس ترا نا کسی تکی یئوہ
 ےہ زیا ی کن و لغ نمار اروا ے٣ ر شان ات راک اھت م تام یک تو یاری



 مور صح مراپچ رج  ۳۳۹ ٤ نورطظن رج

 ناروا اھ ایک ض قریب زاوہا ے عو ادزم تقو سلف اھتر روز اوہا ںیم ہنام ےک توا نا یی رب ہشئادبوبا' :تالاعےک گی جن

 ےک توتا ی تا کس یا ایکو م ع تس زا تراک ور زاوما دیبا نا یوا کا ییج اھت یگ اھپ رکا ھکت سکت قا

 لر فرو تو ناتو سالار ساواک دی اے ت ا تی گیت 72
 ۷ئ ٦ ےن کرا روک وقای نیا یم سجے ہن اور وطخ اپ ےک تقی روا گدی رب ےنرلق نہا زد ایگ

 _ےچچ زاوہا لوفدیب ےئئ وہ ترک ایقد کن انچ* ےس ارے ای رد یی ردااوہہناور تار ےک وس تقاپ سونا یک

 س ارا کف سولو باردا ن بانو اھب نوود ےک لا( اوما تافاضح )رول ی رنچ روا وس تقو سا اب :لاییایم 1 یگ گریہ

 0و رقنع ےن کیس یم اھت کور یک اد زر گار توت “ٹری رپ لم ت تفالخ اب رد ےن فسوکوہاروا نسئوایپ ےس لا

 یک ف واوا روا نک اولا دعب ےک تاقیقحت ےک مت اٹ یا اھت ایک اٹ کیا هم < شکار ی تاما ذر 6

 ران کارت کی لے جلو نا لار تیک یر رہ ناروا گورک نا دضرورت کت رولر

 رداایکوراشااکےھ ڑب فرط یکن اجرا ےل ےک یراف وا قا رعب ےک ایر رم یک لوا کید ب توکی یی ےس ایل کنڈ یواز

 _ایگھہ لصاحروا لام یا اے اپ ر اتر ک ل وصو جرا اوہ اکر یب زاوہادوخ

 ایگ مرک ق اھت کیمرہ اریبوب ناروا ایمکگ اھب فرط یکم رر سرک اک ساک وتاب یئ انچ اوہ ام ناجا کی وا نئاروا توقاب

 یوم س ںولود کک ی ںاہی ایک مہارت ای آتا توق ی بج

 فرط یک مرک کرک کت سک توت اپ ےس نالورلادا دانم نادارکل و گم حب ہپوا پ گا :توتا روارثلا ریوی ا

Eسرو یر مک راي اين  
 چرخ تی ا ا ا را ا و ک

 یکپ آے الاو ےن ےس داد وج تیر کشش اےک کل صاح لام روا گنج نام اسدلج تہہ اب کر مرکز پک لپ تو
 ۷ 7ے بش روش یی رگ کن کار شش اگ ں ور رکا اور لک تمرض

 ےک رت اور لام اتا یر ر روا ایگ ٦ے ہہ ےک یا ت لای ںول ودام ےل ورک اور جگ ےک رخ ی رانی درا زن لا ے ساک زوم

 ۔ایکوہ شما

 لپ ےس ہعقاو سنا اگل ےن وہ ےس ضد ور سرقت انس سس :تسلگ کت وا

 اف شرک توتا ب جات یگ ا آر کوہ شارات ےےیوب یبا ۵ کریک لا باک اک اروا یی م اط یا یی اے یب نہا کاپ ےک توا

 هر. سوت کلن کرم داگاچیا پبعا رتشآ غم تشک
 لب ادرک ےس شاف کہ زوے ورا يا کردا یم تکا ا اجدع توقا
 5 لر اه تب ی

f E Aلیشزاوجا اپ ے یک کا تا  
 ھچ ان ایل گپ اد سا ےس داس تیپ ےس توق وادا ےک یہ کی وک اان کد ٦ واک ود رکا اھ رک اں کم جت

 کال ما اہ ےک کال راہ پ ۳۹ے لر رگ رپروتوم یاب دام...

 (a لب



  lotنودلغ نا ۳۳۰

 3 TES درک یو ls رر اےک رکی واچ اے ا ی
 فرطی یم توقا E یو مین شه اب افتر ا ےک گدی ےن توت کات نم رویم

 بازار اب لس سیٹ ناکم ےنپا ا ےس مارتاد تزروا یک وب تسایآے ل ےک لابتتساےک لا لیپ نر اید دناور

 ای یار «ماطبسیب ا راع مر فے یر زم

 ۳ ایک شرع سب تسد ےک کچی ےن یک کت اید ے کا انوحوروش توقا ڈرے تاقایاکی کدی ھب
 ھو 27 ی ترقه ارگ انلم اک آر واار امہ وکن ا ںیہ ےئ اےس ےم ہاراےک ےنرک کپ آ
 هند باک ال رایت یه نایب مرکز رنک ار کوہ ہدزفوختوقایادرکوراما
 اقرا شور تای میر کسے کسب چپ لصا لر آف رح زاوہام کرک کا ھ۳ :ایارڈ ےس

 دیوار ےناج راس متر ام ےار لات وا ی اچ ےس دے درانی دراج کیپ وات وتاب کار شوره ادب

 رب ت وایو نو بج رفےک لار وا لوک اچ کا ےن اھ تک واچ یک دیر ہوا سوم ام کی اکںا :تحب,شڑکت وقاب
 دبی راپ آن ںوکول ناروا ںیم رادرسپ آے تن لا ادب پک داری ےک رک با

 توقا ےک دلو را ےس اوہ اروا ورکر لج عو ناک یری رب وہ نکیل اج رو راد ماسک مار اج لی داردب روا ےب زو

 تا لی کر لوس یر بد رج ساک حوت حر

 سارک تں اہی اب داتر جبر ای ربی وا ےگ ےل اپ ےک ئدی تہ آ تہ آی قا اسکلت. تقی
 تک آس اپ ےک ارگ ایا دعب ےک طب کیاےس ریق یک شارہضیلخ م رف اٹہاک نرود اگه قاب اوست فصل ای

 ال چ فرط یکدم ررابدروا لم ون لا دوصت کشور 01 کی روا ید ۓئار یک ناجدادافب رکن کت الاعےرامسےک

 یب یا ےن کری ایگ اپ ےک یری ہم کوم ہک ےس یا یک مارنا درکر انڈا ےس سا تر راج وہ فرصت شان روا

 درنگ پارکی دا مس مار اد تزمع کتب

 تستی مار یر رگ تر یت ب ند ےک آت وق یاب روا وف یک ی رپ ب کو جوا :فوخ کت روق ړپ ب

 خا ر ےک رک رقم وصل روا درگ اهدا اب وکپ آکے ايد مت فسفر
 شرب اےس لاعفاه تاک نا کری بوکس قاب انچ یورک ناور ےس زاوا رکی ےک کرانا ےس ےس سی مرا ا تل

 دین اتو پلی تونس اراک رپ ازای اکبر ضا

 واضح سرود روا رپ بت اس کر کی ہد روا ایک س ناک ھل )ی وبار کاکی ری رب دعب ےک سا رو نا

 نر هود یه تميز لا رب تست جسد اچ ساکن کر تاقاپ
 بس بسر جم انچ ےہ توي کو ملت تومان ارگ ی ٹن اروا ےس ر ےس فرطی ا یحاسدچ ےک یی الا مانا ےہ

 تیس بابساو لام سوکر وا دارکن ا ںیم ناری یاو ٹن رض ارم انچ ۓ ترا اراک اروا الا ڈر کروا ےب ٹو یا

 روا درک او ہادشإ ےک کرا یر اکیا جن ٹاپ ےک دی با تاک تاپ را اوج

 -ںیہ ےک ویا ت اتا دیر ایگ فرصت و لب تر لواوصناووخ

 وکار رشت اپ ےک پاب ےک یا ےک رک ردع! ےک فہ کیا ات درک شش وی وز والا دا ہا وک ا ےن یتا یغیلخ ...

 ۔ےررک لا ایہ ےک لاج ا۸ی ھرلھر شاار...



 در ماچ دلم ۳۳ نورظنتا جرات

 اپ رو ےن دیس ء ااھلاو ناپ ےک سئااھت روگ اسوم نادم کب ادب یی اولا نب نرالو لارص ات 5 لا اء العلاولا

 رس نایک نادر فرط یک سوم ں وہاب راج ےیل نہ ہد کاپ ےک چکے اں کک رها وطن رک ٥صاح تول کہ یہ ررایدروا لم
 ایگ یش رکا شی تارام الرادروااوہ لئاد یم لسؤمم ےس ے ار ےرصود اھ لاوہاروا لی ےس لم ےس نر یکل ایت اہک اپ الط یک ا ہلودلا
 یٹراجارسرکاچ ےن پورگےرصددرو ای لرکر قر کور اظ اوبارک ےن ںوگول ناپ درکوراشاوکں ومالف پا رکن کپ ےن ہلودمارصان

 سے کل قم نب ١تنطاسلامزو ےن سار انچاو ہر تے ےس رھ وکی ار ریل :یجب اورواریآی کت نطلسأازو

 رواایگمآن ادو ےس لپ رکن نز اود لار ان یک مناور باج یک کومک کات مرقس نہا تنطلسا زو وہ ےن ابشر چاچا دت
 ےن لو لار صان اک ےن رک ل ومت یر ا گل ام دوا اگ ہم ذپ مایق نت لو مرگ آل او حس پور ایل ترگب ق اھت یک 0 سینہ وکت نطاساریزو
 ےہ لکو مر لاو ےک پ وہ ناک لج یک کیک ایا ے ر زت کپ آیہ کا اوامرو اےک ناوروارخ) کاپ ےک ےس ےک تدططاسای زورا دراز ںی

 ورکا ےس ی جاس ر فرواوکب ایط نم فلخ نب یا رک تشطاسلارزود ایلرکل گپ سا ےن تناسب اجے رارقپ
 ادار وک س۳ لاوشیم ہد ےک رکن تفاسمروا یک رشد بتانا رول یک

 لباس س سما یھٹیود رم روا یکم ںی وف ہلودلارصان دعب ےک اچ ےک تطال زوم لوم کر صا
 ےل دلار یگ دادفب رکوہ اتم یک ف اف نب یکے تسلی درک ای دادخب رکل نکے ںا رد بنا ترک امکتساگرایک
 دیر ترمز سیتی ام کت ررذعم نم تفالراپ روروا ارگ روم

 وک کے تنطعلسارمزو سی س۳٣۳ جو سا اھت اید رکن نیک جبار شش ۲یم دادا تال اراد ےن نیر مچ و 1 رت ترازو
 ش تمدغ یک صر غلو دری ہوا رب اوج ناف طاکطخ ےک تناسل زد یار نر اپی ےگ اک ےب زوچتےک رھا

 لوس رب یک لاری اس اک ر تافل تساوی را گاو ر
 لوورگاور اماو ےک افر کوک آر یاس ار اوچا وو کک کر پایی کب پارک کل ےہ ےن تنطاسلا زورم ےن آب اوج کاخ

 ےن رک باو میپ تو ےک ماپ تاک ت فلاقل ا وکار لو یتا ےک اہک تاب آر نا یراق یا
 لپ رے تہی کر یقوکت وتاب پرت نیر افرگےن تفاطخر تن یشنییوا توقاب نب رفظمینو اورام لش تفاخر
 اتاپ رے دماماوکم اکے ک تباوا یکایک

 انا بنیاد تان کتک روش لا هنر. :یررقتی کر زو ےن

 در ترازو نادر اول وکی چن ب یک تساوخرد یکت فالخر صق نیشفام ایج اس عوف ےن ناله لا 70
 رکا دیوی ٹی رب نیالدبع ےن ہفیلخ تقد یا یخ انچ ایکءراشا فرط یکن لاربع یھب ےس اےک کر زما اھ ڑوب ےن ینہ یب ایکددارااک رک
 ےس مارزو لورعم اسروا کای ) یکے لتتم ایر رے کا یک اھم ےک لتتم بای زو لوز روا ایدرگت مانع ترازو نارمل
 _ایگیگل وص(اھتیگایکل وصی نام رج

 لات وم تنر م ےن وم لوھ اما اک ش لئ م اک اک ترازو ےس نشیرلادپ دب صرحو پس... :ےزواپ رواءافعنسا

 دارو يک فرم رسی ک ترازو ئھپ ےک ار دکل اف نیمار سنا ندای لم ۰

 رتا کل اوسو نا رج راے و رکا ل ییا روا ی آف ی یب یکے یب دیت کت راز ۔اید ےدو ہک اکترازووکی ٹر اق نی.

 یز اوما ومص یری رب ۔ایدرکر نب رارخ اکہ روا اطساو ےن لا نئاایلاپ د دوکں وہوصص پا ےن لوک وا یوم رتب مآ کرا ارود ےک ترازو

 سس رنک ساب کس نی ۳۹۸ف رج نزار رد رجوی ےس را ۰0
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 اھت یم یب ےک ہیساپ عت اودرپ وصی ئوگرواودالعےک 1 ایل تب ے چد کف رو لغ دانمارک افرا لاو ا

 قاب تانک وضو ات فرط ں ورا چوآ ME یوم ورکر مے تلاح یاب یک ا ےل سا
 ۔اھت ایگ اےس ںولےک سرب بر اکرم 2و کن یک کتاب ین جت ام یک یہاوخی یب رک

 وبا یکی ا ےن یار فیل ار پور رب سو نقی ڑاس ےک ترازو یچااڑب ہن نھ ےس سا بج ....:رارف اک زوے
 کک لوک ادت روایت زو لاپ اپ ےک سا انی رطاکق اس ادزو یھی ملاع یک ا ایام فار فرم ےس ترازو دہ وکن انی نا ما
 ۔اھتاہ ررگت راز یکم انی دوااھت او اپ یئاض قامت کیک والام

 ےہ روا ایلاوب ےس ای اک کار ن قروبات یک جی اکی كان یک ارزووکی شاد فیلخ تو سج ....خرو روا ترازو یک ناار نیا
jا کش شف کس بسه لو از تایی نی٢  

 ریمااک ئاوک اروا اید شک ماپ ےک یار نیباوکیجاس عج ارشاد سا ی ےن ہک رایت یک گناوررواایکوہ شیخرکوکد نامر فی نار

 ریفسووایسےک تطلسر وما مامق کی شو تم مک ام کروم یلاوبد لام اید با اکہ ارمالار یم ارکان
 0 -ایکرداص معا اچ ےھت ڑپ ماناکس دعب ےک مان نت وب ںورہت ئی درکاطع تارایقفاےک

 کن ایر ی ت ےک ےک ےن نار نہا انچ یتا ۔اد یاس جوف او ھا یذوام....:تامارعفا ےک یار با
 روا ےگا سز رکن یب توالخ عت نشا یکے اج یئاحزبواوتکن اےس تواخ تے نشو ب ایہ اظ ۔ایلرک ہل باہساو لام دوا ںای داوع
 ر مے ترازو تعلفےا ےن یھشارہفیلخ ایگ ادفب ےس طس او ناار نبادعب ےک لا ےگ وہ نز ترک آں یم تفاطخر ترک وھچبت ان اکرم سا

 کوا اہ رگ پارک ایک واں وم تفرمت اےس مک ںی ےس د لھ ھت ےک یا تاک ڈرا رفارف

 ناب وکار اف کم کر ترازو کات ےک ورکر رب کاش اف مات. تو لا... :لاح اکت یار اینا کفی

 7 ابا یلغار وتی م ےک لا ارج رد کد ساق ذکر اتبیوت یدک راه

 ہد ےج کان یک وم ا هک شرت مکس یخ نام کش اوروا ره او اتش نت ےک نایک ار ییا ۔ےت رگ د ےک

 سویا ی اج دیکر کر اے هر ےتپا چو تعاطار گد درب هما کس لول لودر اچاپ فرط

 مارا کد فیل آر اوج ےک اھت پر اپ لک وهم تاقاضمک لار ادا تقوا کشی لو

 اھت راس را مک امار ج ںیم

 و 2 کلا نتاورص قسم کتک ورک ز :یکو لاک ئاوط ںیم تلکلم

 ھجاھت یئاھپ اک عوادرمر یکم )ےک ریکسشجروایہوپ نیا لو دلا نکل یشزوا:نابفصاےرء ےک س الا نج ھی پا نام رک ےک ہہوا نج ہلوردلاوامم ںراف

 ہی رفاروا برخمہ ےک نیم اشد رم ےک ارت تیر رایدروارخخمرایدہرگر ید لم (اھتاوہ انب مانروا فلاخت یجب وص سا اکا اولا نر

 هاب کس ربط ها نکس مو نت کس ندا راد کس یوم ارص نا برتر نایک سد: نر
 نم تفت سبد تس لاری اوج لب که قارچ تادقادرو تالاع یدک سا تفالخ ںیم تلاح یا ےس

 ےک نژا۔ںیإ مم آر کن نایت رام ایج ھی کرک تن می ںوہنج دو نا ںیہ تالا ےک کړی بروا ناار

 ۹ یم
 ۔۸ے ئچ, اتلان ںی احب تا ےک مان ےک ہفیلخ سیم طض ماناکس ید یم 0

 اوج اات پلو مطرح سا فیل قید ا ےن اپ یشار یف یپ ےس بسودبع اک مالا یماوا ںیہ ےک یہا مالا یماوکس نا ....

 ۔اھتاتب رد کا ےس تالماعم نادوجرواےھج ےت وہ تھام ےکءارمالا
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 ضرر انا دچ ده! بتا (لوا افشا ےک ی رکن لایب ےرکمددعب ےک د رجکنھج تاقاو تالاح
 درک ور مات یا ےس باج ےک ےک نام اکے اہ آش ڈے رام نا اک اشور ھم وص ےس ےس تہ مزووک تار نب
 ایگایگدرقہترازو یکن کار ناروا ار فیل وت ایگ یاد ےہ بج اھت لع ارقا ام کس مور و

 ھی دو ا ےن شرف وذ ےک سا ںوا ےک اد ور لاس ےک کیک اک مک :فراتت کم
 سایه دارم هه یاب وادم ےک کم تن یر مت ناکام لول یر تام کنگ بج

 کدے دیر اورم یمن لو یو اس کتواورم ایا

 ےک یاو یک اش ہوا ےل رگ ۶خ جَو تالایخ جہا دب ےک عت ےہ زاو+ روا لاپفصا سر سوار لک و ےک ورم

 کلر تشک رک یب او لایک یکی ناچ ےئل ےک تھ ےک لوراذ دوا ںورالاس رپ ہایاوہ تاک ےن وس ےل سا راد

 کی ناپ ےک ی ای شے ار ماا ہر اےک کہف ےس ا رک یم نئادع وا ےن رک قرب قا عر جب ۔ایانپا باطخ اک اش ار ات
 ےن ان ئ0 روپ رام امز زیرا لور الاس کر ےک سا الچ ما ا چھت یھب انس ناپ رکی کل وراام پس
 ت2 مر سپس مگنت تام ایج الا ڈر کس گز ہاپ ےک نا فضا سیم حس موا ےن ورانا
 E میل اب ےک سا

 یت وضو جار تے تے

 وک فضا ید زاجا ےنہفیلخم انچ ۔یکت بانو یخ سم ےراپ ےک ےنآدادقب ےس یشئارہفیلخ اب مر فرط یکن ادربن ےن

 رکاب راس مگ و نرم ناچ سپاد فرطیکل تاب وکں گول ناا ےن تنطلسلامزو ایگ بش ےس لا

 ےن سا ےن اپ ےک سا بس کس بسا ای لاولبوکں وگول نا ےن روکے ک ہرصبو طساو یی ناار یا نارود سا ےگ ےن کت ات ںیم ےن
 رجب یک انکو دخ کک ملک پ ورک یا انچابکوکے رک او افت یاس ادم مور نوا اور نمک 3
 موس مان کلر کب ی س
 ۔ےرکایکداپ ےس مانی اور وم تابطاقتےپاکگ دے د ت زا یہ دایک

 رس یو ندا سه دارا پک ایدوروشمی ار فیفا نباشه ۳۳, 1 ارنءارواریجاس
 ے ۓار یا یضاریفیلخ نان ۔ یو یاس اےس ےنوہ بی رقیےک زاوج سی یم وٹینرو ےس کیھج اے درک جارج و نوچ ےب راے ام ربط
 اجاق رم« ست 5 لینی تاغ رمق قام داوہ تاور بتاج کاو ے دارت و ۵ مرچ لو یاطم

 بت ایکن لایخو اپ ےن ںوگول نارکنای ےن ناد ن ریا ےگ وہ ناور ےب ور 9 رب وا ےہ رہن کوک تا اکغیلخارپلاو+ہن ارب

 وک وف باک ساب “یت ار نہا ھ0 020 نو زا ےس ںی نا ےن نار نا
 ۔ایلمدرکاچ سیدادعفب ےن ںوگول یقاب ۔ایمگ آم اکپ ورگاڑب کیا ےن گاھب گللرب دعب ےک گنج نیب رفوخ کیاروا۔ رد لاله ایده
 _ایلرکام ضط بایساو لام دوا۔ یو رگرن ںی وا ےئلاونات اناکمےک ںوکولنلاےن او کل یک اوک ال فا ولو

 ےک ار اف ےک رکون اکا دیق اپ ےک ا ےک یجاس جوفوج ےن نار نیادعب ےک قول... کار حس کد رب
 نادر انچ ایکو واک کسر لاھب جارخ ادا عش روا ای نامر اکے کاو عرار اک ں ولار ش ذ کرک تب رقت ایدرکج وکب اج یکزاوہاقاس
 یگ مر ش ارول یکے فاج یکہناودضازورط ست یکل اکی کہدعو ییہ دواایکءدعواکے یہ دار شاپ ام رانم درارہ کیااکز اوہ کوہ اےس سا فساد
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 نما اےک یار یاغ_ ۳7770۳ بس جو یکے ناچ داد جاگ وو رکے وح ےک یخ یک کالا شک یارک ولت
 ا ر ی اید ے ارے اتے ز وکار باری ) ران: تک هک شب

 4 کس ارس ی نرگس یک تق» تک لب لنگ رپ گلسس بل ئپ پی کد کر

 اوت لو لتدارغب تفاق راد ست در شیےک رصد رک کس لار نرو ارگ

 ناک اوہ لاح اکر رد یھب یپ کیاےن رب ےک دا ابا دانی دراز یاس گری بن... :یئاظەدعو یک رب بنا

 كن رس کری نب راک ۶ص اور ےل ےک ےل را تے یا ار نار

 راد نر انس لوک اه یک او کما یورک ی ور

 تا ای ڑود اپ ےک یی رب ناک رفع 2 و یو ی درک رد اگه لو نازک

 نوش با آر نا ساره لاد ایگالچ فرط یکدادخب ےک کل بل ایل کتو ےک تارت انچ ایدہ روش یکے اچ کاھپ

 ےن ین نب اگے اھا دتا ذنرانی ددارج ںی جہ ورکر نیکی ری رب ا ےک کل ورح اے ید آہ راک ان نیب ن ذو اکپ کا ده

 ۳۹ شات اپ تو بج تقو ےب تقو روات کسرکس یی شمارفت اناصا ےک سا جم تپه قم ماکت رزم

 آبا لایخ اکن کی کار کاچ ےس یار نیا ےن وبا اکانت ره نو سو اقا اد

 رم وات بیبخ اه دی هل اد باوج ار ےہ برک ہنودنزے کای
 ےس نادت نب ی وج ےک سا اپ اب بت امکک دیما ےن بی اوم ےربو اے نت ےس ناپ گج الوب رولا

 رفاهی دا کوبا ساتو ورکر رقم اتاپ ےس فر پتو کند نا یر نرو نا سلفا
 ندا چ اکرن رک ایدہ تپ یم را ےک کرا یکن یس ےس یف کتو اچ اکتبر نت اد

 ہئودنز ےک نیب ےس یکے لاو ار نیا اھتایداھکم ن ھکبوپاوجاید باوج یو ےیل وت اھ یب لاح اکی راب یک ی ےس یے ناار نیا

 تا ےن کدی نبا نانچ ا ا پے راہے رر رعد یی نا اس کبری یر نت

 ۷-2 نوک

 زنش ایر ادیب تیا "اس آر نفر ر ےس لوو یل راے ےن ےک لوک ےک رگولاروا یئوک
 ے فرط یک فار نا. ادرک رش کف فا سیم اب ںیمٗاد۔ ےج یل رک جب ےس یار ئبارک کے لو قاب تر

 ۳ یدک تیبا کا سر ارگ فردا ٹوک رخ اک کو یقخ وج ھم سن یا یئاندادزب نب ت مول یو رم

 ۔ایرکر و ےن نار نار انچ یک یافس یکے لاج کر تپ دیرب نب فی

 یکتا ےہ دا ایکن اور فرط کو رب روت سے ر ربات منچستر... : ر اکی کڑی رپ نما

 ےہ کدی ہا پس لن کت مو یری بارک ایک نب ےگ وہ ےڑٹھکن اکے ق ےس یان م ایت سمت یر ہم لق اک
 لئاےس ہقیب رطنارباج ےن دھشوج سروا تازوصحض جیک اچھی ےن یگدی رب نبارخ اپ اب راڈپ سیم نب ید یا ککت دم کیل اگل نج رورض

 ۔ۓاجایدرکفاعم ںیم ےھت راگ رصب

 ساره مپ مال رم تاک دی رب نکی رن کرا یز روا یکی تاو یاو ار نب 7 : نار ناروا ړي مبنا

 ےن ںی کشاےک اتم هاب لس لوک نا اھت ایگ د لاک ے تال ارادوکن نج ےس ایاوکر س رول ابی نیس ات فهم

 ےس یا بت یک لا فید نیامد کس ورا س نی ری نا انبار جات

 باج ےک یا ےن کړی ےب لا ے لس لبا» تس یر پدری »دریا نا یک ےس اہ یا مکا د کک لوک

 د :تاباوج ےک یگ ھب
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 ےس بر فرار ی سو لا صبا کس نا توربو شوا جک آبی ری هر طی وي

 هوا لش کرہ ولت
 ےہ ے راپا ےہ باتس ےک نا کار یہا ےگ ج رقح ہفوکل 90 رها طم ار ن ارود کا ..ضق ورا

 هما سارک مب ےک کری ہہ نکا ایگ لچ ایس او کار باردا ےگ لم ںیئد شے امار ومن کج رک یت ایگ کیم رہ نادات
 کک ا اپ وریا تارک ی رک س توبا ےن ا f عو یکن یا امی روا _ولرگ ڈر واور لاکو رص روگ کو لاو سیم هرب کا یھ

 از قو تسلیت برگ ورعب ر طرد کی یی ب اد رپ
 27 تیک د وچ ورعب ںیم ایک واک دید نازو آب اعا کیک رکو ےس رت کا ےس ناار نبا یارک نوم اد ںیم ہرصب ےن

 گنده یک نخ شا ےن یگدی بگو گر کالا ا یم تروص یک زرو فالخرو ا ی

 طاافمر سار موج اد اکں اروای اج یے ہر صبوکر لس مس کار نیا ےنیگدی رب نیا تقو سجی .. یر زوما مک
 فهم لیپ ہک دھن دواایکہناور ےل ےک یلوگکرم یک ٹی رب نباجتا ےک موا ۵ ی رد یا ےن ناار با اپ اپ ےک ا نہاوخاھت

 فرط یکن وس ےک کب جرم شب یخ سر اظن روا یک ارکستر رپ رج کس سارا ْ

 مت کور فرصت مي باقم س نار یک" لامج نب کس سا یر نیوادت کس جر کشی ھباکی بی رہ نہا ۔اھڑب
 لام مشن یکد ےد اف تست امتج نب رن یم ےج یب ےیپ ےس ےنوہ کت عامہ دوجواب ےن مک ات وف کک ماب ےک وین انچ

 مہ شر یا راک را کت سا تفت ےناھکت بشکل ا ےن کدی نمای چاپ ےک گی رب نئار کک اھپ

 روس ترک رنگها یک نایک اب هک گچ گری بلای فو کمر لا نکات
 واتس کیو لایت الخ سري مپ مای یا م اتم رک ب رک ہر ایکو ہر ھوا روا باہ او لا روا ےک وہ شتت یت ےک سا .ایکوہ

 بسم لار روم ار يا حس رس نر ناب سل یه حد مع

 کیا یم تمدح یک ادم دن ےن یر نر يا رگ رگ نت ...:تسرزطم یر رب نا

 ںی نا اچ گتساوقر کک درم ےہ ہر وع اسیر ین جقپ ترذسےن ار نیر ایگدناورۓی رذ ےک ہرصءاسؤردنچ اخری آت رزم

 یاد ےک کن وخ اک اتمت ادر صاس ذر ساگں وداگل گآ اگے اجوہہضقار مرہ درصبر گا کی اھکم رک اچ ن یار نا. سین یارب

 ارت اوما مک روا( ورھب ۲ گدی رب نیا ےس دعب ےک تاعتاو یٹا ےگ و دام آدرایترپ را لباس نا اروا

 ےک کج ےہ کړی رب نما ار ےک ین رسد روا تار ےک ایرور کشی یا ےن نر نبادعب ےک سا ا :یاماکی کا نار با

 وانت اب سا کری با رک رم الکے یا ھت ایگ یک اورا رو ارپ وج رکشہ روا یک گاہ رک کت سش بر کشی گہ اور

 نری نار ہا انچ اید لاک سم کرک آر نا نیکو ای اچ لادا جرات

 ۔ےہر سیره اتم کس لا جزو یه وری ارت وا اوہ تار باچ یکہر عل ےس اطساو رک

 کسب نت لول لاوادرم زج یی رب ناروا ایگ آں ہو سی واک کت یی ناار نارکوہرویج۔ یگ وہ ن یلایم کر گی ئوہ یئاڑ تے ھ رع تبب

 نکند با گاه ياري ورا یاب سا ےس لد لادا پل الد نال کٹی رکی رپ تار گے ارواایگالچ کناف کاپ

 ۱ - یا تر رج کد رسم رقص یار 0

 چادر پف هر الو.

 مقام لوس ازپ لو براساس کس ترک اس ۱9ص بر را...



 مورصح .....مراچ دلج rr نورظن ات

 نیا۔ےاج ایک رتمرضااکں ومن س ا ےک کن دعب ایم قریب سم دید معا یاد دو 7 عطا کافر
 ایکن اور فرط کر اوما تار ےک رک یا کیتا ایر رد ان یار

 7: رم س یلار نیا تقو ےک تار ےن تد کیا ےک کلا ندا شر کی ی. :نلوتبش اف قدی نا
 لو اچ گپ کس بناهای لا نایک ابر (تس لک امان ارتکاب نو
 مت سدیم "نارد م اقر مت اپ مووی ایگاچ زاوما هیچ هوروا ےگ ومو اہ د کارل لع بسی انچ یواواک

 رک نا ایپ ایساو تور حس زاوہادحب ےک لا یک لر ا ےن اار یارک دورو اکے رکا رک
 رايج لاو سم

 تیاکش یکم کروا نار ناروا ایگ راف اپ ےک ہہو نی ہلودملاواھتے لاا جیکب رب نیلا ا قمر کل ورلازحم
 یی ب ناروا یکن ادر باج کز اوہ اتار ےک رکی اویو نک ھت ودار یاب سا ےس ہلودلادام. یدل کے کن ب تارک
 کج ںی ناجا م اتما اتکا یم در تو سودا شفا لڈیٹ ود پا ےن

 ہت ۔اید رپ لباس دال 2ت ؟زاوہارکاھ کت سفر اکرخ یر وبا کت کی تاک
 1 ایم اک ہیلودلا روا ۔ا ایل مد ےک ںیم تشنےن ںی دارف۔ یاب ے گنج نادم وف یکم یر قوم قالب کند

 هادخب ار و س رشتے مک اوہ تاور باہ دا ےس طساو ار روا ایل رک مرگ یک
 ایک رک ال ساده شن ایل

 رس اس نادا ےس آد اپ کرام زاوہا کار عب ےک ےن ےک کری اراده مر رگ. رارف اکی گدی ب نا 1
 ن رس مس لوازم تو انس کریو لو لازم ) لول کن وط یاس مت نوا کیا
 ایراد ار ےک ای روحا ےک کا اروا "آفر اچ ےس لش ا انچ دات مت سمورا ج کا وکر کا ےس یری نادا یک کدلورلا لر
 روا یک عود پور ل وای ناجا قو کا شیره عج کا ےک ےناج

 ادرک وفرط ورشا ےن کاتب اک گا ید تر ا یاد یش یں لواری راج نهج
 اجر قاهره واز زاوا ہت الاس کہ راما ےس لو ہلاک ےس یری ب نبا گکچ :فالخا اک روا کړی ب نہا

 بی چای نمادهای دل مکس کد اب م وک اوما یک ےک اپ طخ لولا گه دا اہک
 برگه 1 کیم د علا کن فر ریدر ےن ہلودللز مر لوس مرکز واز

 ۔لودلا زخمی مرگ رض وا ایکو دف سدیم نکا حس ےناج لککےک تاماقتم نا۔اید و اے رک یف رب روپ اسدنج روا وس ےک رک
 هلو لا دا نامہ ےک یا نارد اا یکے ومر رکے ترک روا یر تام یو کف رام رکی وہ مکی رم آکار اک
 تین لاو رک مت او سس رد یگ آف ول توق یگ اکر ید جن کنی کل ا جتاس ےک کچ ناماس مات عوف دو زات کیا

 ایل رگ ےس یر ھتر وا یر ھت

 روال یک کل صا وک مداد یر نہار رایان یو نت :لورممتی مک

 رب اگر رخ زا تیرگی ایط نت فلین. نیا یک آر ظن کی اماکتروص لوک انار
 لب یر جایز فرط کل راه کا نام یئاج یکاطعوکی ہیکل اک کشوا یر ضا کک نب وک ود لاثث ے ںاہد
 اپ رار مک ی ایس اورواایلرکر ل ترازو

 یک
 رر وا اید او اولر



 مدد مرام لج mL . نورظ بارات

 دهه دا اد رل یک ارخ ےک حا شور صر وا ابا وک کار نار کد کنراکءادغب راہ دو ےن ا وایمزو ۰ اهرم اشک 7

 هاچ قیر لاس ےس نیا ےل ےک نانیمفادی را اتکا ساحل م تسارهار راز اکں وگگںودد اکا ارا

 ایگ ہہناوروکمماش کلم ںیم یر جہ ۹ اشا کروا وچن انچ ۔ یر روق تس اوخرد یک راوی ےن نار نبا

 اربا ےس یا راہ ساو تا ےک نازی اکسیر نا نت مگ ....:تس اگر
 اکے ن رکو راک ےل ےک ےل اتم ےک ملکر وا یدرک٤ ورش تمباکو طخ ےس کوی ب نیہا ےن اہ انچ ایکوہ ایچ ور طض ےس فرط یک رو
 ار »هل ور کمد ام تست درگ اس لس نیرو تست : طرش لا اچ م ایپ

 ےب ہہ اقم تا ےک رک راز لول امر ےس یری ب نبا ۔اھڈ ب فرط کہ رعب ے شک ےنرکل مت کریم نایت
 ۔ کرن روا اشا پکے فخر واد تاد سا بنا دید تسلط ےن مد وہ ےک گنج جنوخروا تخحک ایش ان ایک اور

 نازومٹاوکب رطخخ بق ےک یکدیرب نیا نایکہ ن بق انت اکر کلک یکدی رپ نئادعب ےک تسلقس ا ےن می بج رک ےگ ےنوہادیپ لئ لد تالایخ

 زنا روسری شش تالاب درک کا یکم دعو روا یک اوراوک ا اب یری اےس دے رود ےک تسلقےک یگی بجا ایگوہ

 یا عیب دلت یخ یار مارک سرا یم ا ےن یکدی رب نیا ۔کں ورکر رقم لپ تسوکساو

 گذرگاه چدن کار نباش تفاظراپ رد شش راس

 ی کیو تم یبا ےن یشارضیلخن یگومہناور اش تارف بٹ اداارزو تقو سج....:لاو زروا ترازو یکہلقم نیا
 نہا تقی تین مان ترازو گام زار ےس ترازو تعلخاھترپ ترازویر رن ام فزار فرم ےس ترازو تعخاھترپ ترازو ہدبع
 قاطی ار

 ننه هو اع تا زوو رخ اقا رکا ہط باپساو لااقل. هو یار

 ۔ یب یکے رل زوکی اار ناو روا یر رو: تاپ یکتا ین رپ ا ےن یاد نہار گیکی یاد یکب ابساو لا اپا ےن اتم
 روا اگ ووارکر رشم کنار او مکی ہکایکہ ی تس لوفود نرو کاور طوطخ لشگر روال ایس اووم مر 7 وا ۔اگل ےن مک

 کی ابن ایگوہدنماضر یشارضیلغ کتدح یب ج ۔اگا ےہ دوروضماکی راز رگیکں وتاس ےک ساروا نکلار نباوکیضپرہفیلغ تو ے تقو

 ےک ت س ہرا ہنازرخےک رکل وصج ےس ںویھقارس ےک ساروا نکلا نیا تی دھکا ل ںیم وو تے سینا فدرتم یک تارنما
 ایام رو ظر اپ یارو ےہ یار ف یلخ

 فف ے نوف ےک نار نہرو یکتا ر نامرفیھباکم ان ےک مجید ےتاپ ہراشااکتنطاس لا ہزو .:تومروا یرافرگیکلقم نہا

 جس نامرو دعب ےک ےل ت زا ایان سا وار مک ےک کتب حج یہا لمم ت زا یکسر یک تالار تد اےس
 اار نہا ۔ کدے د الط کت الام ناوک ار نیا ےن یشارہضیلغ یب ےتوہ عن و نارواایگ آم تفالخر تے ترازو ناوبا سیمرخ ؟ےک

 ہہ درک ردا ایکو اھا ےس عی الع ےک ولے وکو یوا ڈک کرم نا شوی, ل اوشا ۵ حب ےک یارو یکا دایی کک فبلغ ھل ےس

 کروا یوکے کرک ھ نابت یکی اروم کے سا ےن فار نبااگل ےن رکت یباکش یک ں وتو ایز یک ار ناروا اگل ےن رک شی کت رازو
 یک لاک اےک کک اہی ای درکریق یر ھکک یر اتو کت

 9 ویر چچ اروا اتر کب وفرط کن ار نیاوکپ ا ےنپا سم مگس .:ل زارخب مم

 ےہ واحس یوکال ں مے ال ےک قاب ای ايد تاب کس شف ثریا 0

 - یا اپ قناری تترد ہا گاہک روانی...



 ۳۳۸ نول ماترا

 جا ۳ 37 ارغالار ماوکم ےن بام تفالخ” اک نوم سا یھپنامرفاکہلقم نیا تنا ےک ںاہی ارگ رنک
 ےن ای درک  وکفرط ید ارغب ےس ااو لثوی )۲۷ رقزوا ےک کت سردرفس نام سرو ایداوٹمےس ںوناشن ےہا مانا ار نیا
 لا ۶ نم اس یف شهلا نفر دریک لایخ مد الکسا لا اساو تار ایا کمک

 اکر کھ رے نار نہا ےک کدو ایدہ ےس ماترد ق ییا ےس ترک کاتی لگا ی رخ ےک یارک
 اے فف چاچ یک 1 ل صو یروضتف رشر کوہ ضاح یم تفالخراب رد درود رها لا اہ لئاد شر دخپ رکےن یھ پانچ
 روج ےک تاور اکا ےک ےن آں کل لار نااےس باجی شا ہغیلخ ےن مک ب ےک لا ایا رفت مصرھ باطخ اک ارمال اگ
 ے3 ربا بت هریک سیب کیاروا ایگ دادا  قنرطیفف یار نتاروا- گل باو بسه هنانچ ےھج ریسک ار
 یخ ایک نا ڈک فرصت رئ اداري اواخر راي قشر شم ما یکم مکس یب یم انگ
 بشدت اس لس

 وصیت لب ۔اھتر وما لوکس ترکی آن یونیت لا کس مو... :ی رس نارکاک مو
 یا دے کرک ار کسو اترا کلا ناسا یا ترم یدک مارا نم رپ ہبوصص سا ںوڈد نا ۔اھت اوہ ام ےس
 ںوڑیروال وہ ںایئارٹلود Td رک ٹیپ مل ۔یدرکی ھم نوک درگز یتا ساوہ یک یکن ایئابرذآ

 ےک لتور ۱ے اپ نار ذآ داب مات ےس کرک روا یک اھب رکا کٹ سلم می ہی انچ اب درس ےک یک اکو رہ اکی لایماکس یم ںویئارل
 در کالا کت کی ار اقتدار 1

 رول تو ی نا اپ ا یک دتساوق رب تس لار دا جت 1عدد فس لر لا. : اس ےک لیقدرا لا

 تصوف ذی ےن ےک وب تستی ٹی ذو ں 2 ا ےس لئاکن یش ےس تاذ یکادخ . کید کل قے ےہ وہ فورصم یک لادج و گن ےس

 سالی ماد لو لو کل تدارک وت اوہ اپ وڈ سیم لاش سایر ایگ رک ی روا تو یک رر عاج یکے رک تروا ی کر ولت
 ۔ایگ اھڑب کیف یر یم لک ےس ودر قم تورا ےس لاتر اا اپ دےن ماکےس یاں یم ےرصاح
 جت و ملا مرا 1 ۔ ےئل رکر بو زاد رد ےک انیس لورا لگا تو ا یک برت داول د کد ا

 تاون ہن ناتو مرو ایل مد کا ںیم ناتو س کسر لو کڑی کک اب ےک 7 5
 تاب آی کک وک شد ۔یئوہ تسکقوکم شو شیر کر ملا ۔ایآ ےن اےس م تاس رھا ےک یک روا یکدم گی رقم هزات
 ےک کر ست پ 6-1 وعر ترا ناخن الا لو اترکل وت تعاطا کپ  ؟ یک کت ساوخرد بب ےس لار واچ دنا ےک 7

 تب شیت ات ات لی اپ نار 22 کچ لا ے

 ر یاو اچ ر تہ نک ی اور ںیم

 1 کیم ویت رنج ےک گل ارام ی ےس سا س نوت 1 اب مرق فرا ( نت االب قلعتم) نزوز کس رگ ارت
 ربا راد ادر ارپ تو کنار او ےک یز وا مرطرو ا ایاھٹن رب یر کی کت راماوکی کیس نیم نلامسرک آں یاد ےس رازراکن اریبم ےب ہدمئام قا ۔الاڈ

 ےک نار نج ہلودلارصان وا ںپ یم ںویواپس یقاب ۔ایدرکل اماپ کن ا ےس ید ےب دوا یکافس تی اہ دداا آب ہلباقم رکن ر قی م طے وہ آتم
 ایک درکاچ سیدادفب ےن اتتا ےک لج لوم کاپ

 ےن )خام کیا کج د ےئایدد ہ قا علا :اب دو .٭



 اک ماجا جج ۳۳۹ نا

 0ئ2 ا ب وک ناھناہرڈ آے رک
 حس تیام کریو اقسام یک خردکن تاب رگ یی ےس مد دھر پ نواعم ےک نایاب رو آے فرط
 ایر پنیر ذآ

 نا لا ستم نت لو سکس ناردب نہ رق روا ت ےہ ےک ن ایلیا ں ولور ج وبارد مت اتخلا ا کی ریا
 رز انی ل ںالطا یکی وکی ریس امہ اید رکا اور فرط یکم ئاقوکل ود نار ےب د الف کتک کیک ترور اسب ار

 ۱ راس ناتو گری کب ابا یکن اردا یکن ا یی درک ورش ات ای تاک مع اقروا اسلا کی چنان یک دارا
 بام روا راد کد

 رم ےن لود ناب کس درب کا ی نت شیدا فرد 3
 ی رگ وار تورو رام گرام ٹول بت و اایلرک | ایرو رای اک راسب
 ٥-اگر رگ ےپارواایدسوپوکن زا اپ ےک اتے لک ہغیلخ ایدوروشماک لا سد عن لو تراس ادوار رک

en’ 2بو اس نیرو ناصر ق فرط یک غ یہ ٦ نی ںیم ت تافاشمےک و ارب روا قرض  
 کن تورو لابی اپ ےک ناروا یش وک کک وتلا یا: یرعس لاہچاھڑب فر یکن ادرپ ہعقرواد ابغا رام ٹول بوخرداایلرک قرشا

 نایک فیت یش یدرکح درشرام ٹول ںوقابید و کک اپ یک ےک حلق ےن زنیخ انچ یک تار کز. کو یا نره اھت
 - لیتر اب ورک توکل کرردال 0 ذرت ورود ای یدک ته

 : روا رگ زوم ذس لایک طی اتس زنا ری اےک زن ےا ےن کیب لرخع:ھتر اول اکن ب یگ ارندوگاک ہر ھب ںوطونا
 لے شرا خا توک

 روگ ارت لو رلارصاز ی چو کی ا ایک وک غاج ی رایدروا لکو مے می روا یار فیخ مم ۳۲۷۶....:روہظ اکی ار نما
 و کب مرا مقر یک تی گام اک اف ےن لوم

 اترکب قت ات اک ا ککدم آے نیمشنوا کب ںی صو یک ام راکت ست ورا یوم ناار غ کوب تہب ییا هوای

 کما اقتدار ارگ د تیرگی اچ دین داور یم تمدفخ کینیا یر توک دعب ےک یلاماکدواس گاو
 کوہ و دے ہفیلخیپ بج ۔اھت اتکر تباکو ایخ ہہی د ےس پورک ا کار باقي هریک ےن خاک وج ات پور کا ی
 بیاید پے پھرا رک گے کا نوک ار نیباذت ایگ ؟ںیئاودادفب

 روا یک راک لکم خار ےک یک رک وچ تمارا ایرو چ انچ یر ن کس ا کزیلخ فر فر ٠ :یگاور ماشروا یکن کار نیا

 2 ےب ییہ درا دروارپ شاروا ایگ آن یم ے رد رغم ول نکنند کم

 هک یک آسیہ ےض رکےن رک يا اد کل ملات. کس مت 1نارود سا ایہ سباقج
 مگ 1 [اکے ید گنج نادات دکل اپ روا ےک خیا اکںودلارص اکی یک آن تب وف یکی گور کی شا ۔اوہہمدیصروا لوسنا تب
 باپ وارغب مک کروا یار لترا ےک تمل اصم۔ ےس جب ےن الو ےک نیر فرپ سخی یکایک ترم ما روا ی کر و ظر ر ےن

 تای ضامن نا اکسل تموم ملواتشضد یک راب...

 ١ع صا دل یخ ا نی لاک حکو ۔ےہ لف کج ے ر لانے اج ےک ےل کیا ..٭



 میرصت۔....مراچ رلج ۳۵۰ نورلظنا ترا

 ےک تارع یقباطم ےک تساوشرد یک ار نیا ےن مکا ایک ما اک ےن یر نیاوک ا ال زار یش نب یک نی شر شما ںیم سارا

 یار ہقیلخرواے دارقإ نمو م اروا ار نہا انچ کدرکت اتع ےہ ا تم وکک یک مر سروا نب رشا لاء علا رت نعم اب د تت ار

 اوج لو وا خب اسم

 فدا زا سنا اھت لر تبار بنا لا کانال ساک نم... :کر ا لاپ
 طخے ار نتادوروا یک وکت ناج گردی سس رک سصاح تموکعےن ناپلاپ یک کر وظنتم ےن مک کو تسرد یک ښروگ

 ارت ام ندا راک سورس کیا وب ماد امين فا مارا تان مع

 دادقب کارگر اوسرپ فنواروا ایگ رک ترک الاب روا یک کایہ رک یکے ل ع وتر یخ یار کای ناب ادرک نالہ یم تلفح ایگ
 1 افشا ز کر ٦اک ای ایگ و لا لیٹر وا یک ل

 روایت یکم ناور فرط یکم ماش تارف نب رتب لش ئ اویا تدطاسلا مزو کج ےس نایات ..:تسرازو کیی نیا

 نی یھ 0, زو یا ےن م جتنا کرک ر تب ان ان اوکی رب ؟نیریارپکل " تطالخراب رد تو ےک یگادر

 طاورپ وصال نی دکل فس کری ب نیاردب ےک سا ۔یہدارک٤ کر مر لس لای ورگررتهپ تا و» دوری

 کربن ادب کوا یم تفالخ اگراب ےن رٹ وبا تقو سا وہ تافو یل ماقم یک ابا تطاس ی زورعب کس اس یاس تملک یک

 ہک یج اید رک تمبح انروطوکی رب نی ہادی تفالخراب رد ےن ید رب نب شلادب وبا ۔ایلرکل وجے ن یار فیاغےسج یکش راس یکت راز یک

 ۱ ات ی ےس فرط یک ا وبا تنطاسلامزوہلیپ ےس کاپ

 یک وسر کشا یا ےن ا تو کا ایکو مات او ل القات ا ںیم ایس اوو موکت کی ری رب نا تقو سج ...:رلمت کری ناب لوس

 رعنا مت سم اوما لولا زھ وخروا ھا رر کت مو ر کید ن ھاو لا زیر یہ رف با مش وہں ون نایگاهر با
 فارطا ےک یوم ےک یری ب ناک ےس رک اتما کک کیی نا ےن رکا اکر کش ک کری نا ںولییصت یکی تروا ل رکی رب

 رک آپ اد ےس ناہطصضا تقو سا کد الطا یکاد ساوکددلا نگر یئاھب ےپا ےنہلودلاز می انچ یورک اراتو توکل وقالع ےک بناج ےک

 یر وک ر یک وس ےک کد خاکی ئاھپ پا ۔اھتن زر یخ سیم ظن

 ماتا وج ےک یارک تاچ اہ ییا کاک یری ب نیا لیپ کناری اقا تر ناہغصااکلورلا نر

 سقم باچ قشر طساواوہ+اترکم ایقو وک الچچ فرط یک او ےک رک ایق سش ںوسڑورود ییا ید رکرو بکر کیا ےسا

 بید اچ یش یوشت یم دا نر کیک یوم یر یر نا ان

 ےل ےک کیلی کی گدی دب نبا فرط یا ساو ےدادفب ےن مرا شرب سای 7ل اپ ےک گدی ب نلئا اح نا پور

 کی اک ن ناکام کشا ےن ریکمش کی فر کیم ار ایگ ول فرط یکم ار ےس زاوہاروابئاج یکزاوہارکن یی ہلودلا نگر ایک وک

 ےک رک رپ اروا ایگ کن اھا ےس مرار ےک کت سرد گہ ناماسد فہ ےہ یلاخ ےس ںوااو ناپ ناصر وا۔ےاید کل ےکدرم

 ۔اید لاک ےس ںاہووکں ویقاسدوج وم ںاہو ےک رکن

 تورا مکلف قریب نیا سه کلیم یی نام ضد مک
 رز لوازم سنسور سا کشف ته رکٌ وکل قالب مگن ایہ روشنی کو
 ۱ نا یک میکاپ کل ل مون ویر وس 32 ےن یگدیرب نیاروا ایگ اچ نارلح مقام توش لاک

 نا کک ت اہ قاب اجمالی ےس ںوفاہب یر نیاید جنس کش رک ےناج زاوہاروا وس اپ ےک یگدی رب نیاوکں ویھتاسدنچ



 مور رصح:....ںاچ دلج ها ۱ نورظن رج
 ےک ر کک ودارانپا مکی انچ یدرکحالطا یکت اب ساوکم اجے ن ںوکولنا۔ےہ ہدام تفلاخ یک کیری رب نیا کی وہ اد تاب ہیرپ ںیکوک
 لب ور شرف رویکرد نب نامیلس نی قد کا هک کو تح-_تسد اور رب نئارداایگ 7ں ئاودادفب

 ےک ہا یز ےس ار ےک اب دد ےک کت سردرخس ناماسدپ ےک سا۔اید یلاڈ ںیم لی ےک رکرایفر گی ھی کش یاغسروا شیکی کت رازو یک ا
 یار کا او ےس مکر وا یک ا ہرصب ےس طساورکن رمٹیم یکدیرب نئا۔اید ےک تار ےک ین کشکںکیاردا ایک وکف رط یکے ساو یم آ

 : اد الو رس اکت سو

 کچ رکن اب تالاع ےک ےنوہہناور ےک کار نئا فرط کدر یکن ب رور اید مت لب ےس سا.....:ہضحف رب مامش اکی ار نم
 ماش سل لا ےک لا تقو ایل اوج تک مارو اقا ساکت مولع ینا ںیم ںوقالع نا ےن سا تقو سٹی انچ ںیہ
 ڈئادبع نیردب سم شد ںوو نا۔اھڑب بناج یک شو ےک رکہ ضرب لادوا ایدرک وکف رط یک ےک رکب ترمر کشف یئگا ںیہ یک
 ےردارا ےک یر ای داوا ترک ب ہطردعب ےک لاایلر کف رکل اک ےس نشروا ا ےن یار نئبا۔اھتاہ درک یار قریشی رپ کج ه یی

 ۔ایگو اور باہ کل ےس
 یک ا ےن ںیہ رکنی کار نبا.یئوہ تسقیکر یا سیم یک ےل روا اپ نرخ... روا گچ ردیثا

 یک ورک یک ساک اد با ںیم ےل سالی درک پر نا نارسایی دید کس ادارات
 وم یال نا مک ٹچ یورک مرک اپ ے نشد ےن ناار ںہاھکت اودرپ بق اھت ن نرمو اب ےنپا ےن دیشا۔ایگگ اھب بناج
 ۱ ارم نرود ساروا ایگ برنا اہ روا

 ےک دیشحاوارمھج ےک متاع ےب ےنبادحتاسےک ےان تی لے زانجروا یئارکن یخ ہھت یک صفا ےن ار نیا ےک ےت ان ےک گنج
 شاپ چو مر رور کی رک ص مھم روط یا ےس نار نیہا پاب ےک یارو یار ےسر ہت قو تع یہ وم قام ےن ریا ید گن رح اب
 ۳ ایک دواک سدہ است دیک 0 سی اچڑورکک یا یم ےل دب ےک لمدرواابدےدرق وک ار یا لو ما ماش الم کس ناروا ۔ےھر

 یار یک یطلمروا اہ ڑہ مدق بناج یکدلط ایر دا ایپ ےس مدر روک ن تس سیم ۳۲۲ :فئاوصےک روو ےک یر

 تبع یک ارد لاروا باساو لام ےنپا ھ ہیطلم لیا یارک اس < اراک آ۔ اپر ئئ ہرصامحم کک دم لوط کیاروااڑاگد زا
 ےک یارو ایک کا یمن ناسا ےک لا ای ديني السا اب یتا ےک طول وکار یورو سن ارت
 ۔ایلر کٹ رب سوقالع یکصا ٹکا ےک رک اراتو تقی تم افاضم

 رندر اب با یادم رک نہ و خج ایک تاور فرط یکں وقالع ےک اف ملت تب رفا ے یولغا هر
 (ماش لئاس) ایسیقر قر کالج وکں ویتشک کا یک یہ ادرس لیاقت نر تروص یک یلایماک بج ۔ںیہوہ ںایئاڑلددوتتم ئاچ ایک باقم ےن
 ےن نقل ف یئوہ تعلادصم نایمرد ےک ںونارلس روا ںویمور شی ۳و دعقی ایگ باو مالم الا 1لن تاد یب یھچںاہی ایا

 : قران کا نا اترو یہا ایام و قوس نت راز چ ایک ل واچ م ںی 1اک ں و یت

 aj ناک نامه سیار سش ےس رم الو را یکی تک الع...

 ما اعم کس صف لاو یاهو هک سا هد ساک کال یک اپ ورکی ارپ ٠ےن سدلج نشیب دجدوج وم پے اج 9

 ۱0۸ فلج نورظن رر اتروا( دب ےک سارواا۱۹فصادللج )رب ہی فض فنصم

 یّاسیع سنہ اھت اپ ےاورد ےک یخ یہڑلساھترب ےل اپ ےک لا یخ ار سددو اھت رار مچ یک ہمین کیا ےھج ۓنارکب نے وزدعب ےک ایت ے قتسذ ..٭
 اج وج کر تسو دو السا و ا 'ے ورد ےک یکے ردد اکے اج ای دید باہم او لاب روا ل ایا لاا ےک یارک ا ےس اج آت یخ سود ایا لوس
 سن ایی ازای چت ناب دایک اج کدے د نام ٰیلاذوکں ا ےاجالچ شیخ



 مدد... مرچ لج ror نورظنب ر

 اپ وص وردا ولع ےک وړم زجرواء اطساد و ہرصب ہزاوہا ضق ےک تفالخ می کس یہ ےگ ھھڑب بدا پ ZE ۳ قروا ار

 ھڑپ دا یگ پ آے ےک وہ فرحتڑ شیئر امساو یار نیاددا ہری ہرصب یدیرب نار لیٹوالب یکم رپ نابفصاو سیافرہ و دارد
 تا سرما نا اه( کروم )لول نره ھا درکی رپ فی نماد کج ےک
 دوو هو ناسا اي فرصت بل نام گو زوج( کلا نرو لو رام ) لول اه اس شک
 اقا نا لار اي اچ ماش ار نما امت

 ےب ےک کذب خیفاچقپ اف ذهن رم. تورم کر ضم روگ
 یھب لیت روتا ےک سا یب ایکو ورش اڑ ںیم سایہ روا باھ یب سی نکا ۔ایلرکرمزوکل یدرکت وان رک
 سای وب ںیم ںوتاپ ںوتاہ کا یگ ےن اہک تم اصم دیقتاس ےک نارجح نیریعس نیرخالاولا نار نب ہاری نب ن لورلارصا-اقق

 لکم شاپ الف اک وہ س ھی ع ایگ ترکہ ت اھتاک ن گن داد رک نا ےن لود لارص انچ ۔ایدرکل یا يا يه
 ۔ ےس آں یاو فرط کد ییہ اید روا ےک لتا ےک یادم اب روا بلخ یب چ انچا یگ رو ک

 نھ اروا یک یاتک تسمو یک ں والم ےک برخ روا قرش لب وا اشارو روف نود خرج
 -اینایکل ور ےس ا یم نکی کا۔اھترو اپ غلط دار ہر ص بوس یدرکاطع یبرنروکی ھی کرم وصاتں یب ضخق ےک اوج ہوالع ےک ماش کو

 ۸ہی نچ ی۔یتاپ تافو شد ۳۳۹ لو الا عر ہاب ےن تم نبرحا سا اه شتر یخ... یف“ تفااخو تافو یک ر

 سا ےس ہو یکے ن وہ بر رغ زا نایک عنوان جام سا ےن مگ دعب ےک ےنرم ےک سا۔اپ دہضیلغ کت 9 لیب تامس

 سالاد نیس سای دربطخرب ربط ےن ءاغلخ تہ ب ےک یا چ گا دربطخ کای رہتے سئاقذیاط یک ڑی ۔اکوہن لا صتماک
 نت تشطا زوم ولو اتمو ںویشضسیروپ ئر رقم گ قو نزاتساد”ےن سج ےس ہفیلخ ی غر اتکا ایک تال یئوگاکن اہک یہ

 ٹو رر 7277872 یکے توکو تلد یک آت مولتو تاود یک بان

 ۱ ۵ ۔ے رکن رقت اناخ

 ھطط٣۳ ح۳۰ 219 رثل ارزش. متارا

 ناف لارکتس بم قالب اد ناز یا اھ مش م ایماو تنو ےک تافو یکی شاد ہفیخ مز... روخم کفی

 ارور یار نانچ ۔ےت ےہ ررکر اظ ا اک خ ےک مے ے ر رک یلغ لوو ںیکارارعب ےک یر يلف اف روا نمی اےس کرب

 قاب تاسلا مزو بسر شو اروند ان اتمام ارزو کا تگ ای ٦ تفرح یک یٹوکر ادب طیخاک سا

 اس ناب فیظوا اب کر نپ اتباع تفالض نارناضوک ب ہرن ورتب ر ط ےک تے ے روم ےک نواب کس نت نام

 ینہ ت انو یک یار نبا ےک ۲۳۷ رخ رات یب یئوہ ںیم ینا کرت اتو یکی ار اطهار رب بر هان ۲4۵ص فا.

 ج لوم تار - لیلی زار لوس لو 0

 ردا چیک رای ام وچ یار نبط ےک ٣ ٥۹ہر لج بہ لا ورم بج یر کند ید یس ید لاو تالف یک نار لیسانس لک کر ۵

 اہ فلفت ند نت

 اھت یخ رٹ ڈی اےک ںی ن یھب ےک اوج ںیہ ئھ یاماها لب تب بان« کس ار کج ہفاضایب سیا ٣ف ںلجوارخب تر...

 ایکس زار طب لاک ور کشلوا ےنازرغےن سجے یف کر یمن وب ناو کان



 ودر ۔مراچ رج rer كەرلغ لترات

 یر ترت متا رکو کے رہا رذوا بارما ےک رک توک ن یکارا قباطم ےک رت

 هوار تالف ت ےک کب لطم مام کلم هند یخ آکا دا نو ےک :تفاخ یش ٦

 ےب ےس سارا رپ ترازو بہر وتسدبوکن ایس سا اوبا۔ایام رفدنیپ بقل کرا اک ہو یتا رعب تیم لگد نفیلخۓن ۔ایدرکزورفا
 یٹواوخ تصالسروا تر سم ھجاہ ےک میرٹ رسم )مارو گاہ یکت سایسروما تقی رد نل اھکر لامح و مئاق مان ۓارب مت
 ۱ ۱ ایگ کا طع تبا هک

 لات یا کک مک یک اور باہ 2 آگاہ رعب ے طر او ےس یری رب ہٹیارہگولا ۳ لا کمی
 ےئل ےک کی ٹا ےس ططساووک ھا ےن سار ۔ایکاھکت سل نو ز وو ےلپ ۔یئوہ یئاڑل یکن اسمحک انچ یکن وف ںیم شاپ یک هر نر

 فک رخ لگن ورق تسار سرب بسی رکن ورقه کس ساایک وکف رطیکرارن ےس اطسادوکب جرفصن ےن مان ال

 لا دمے کاپ ےک سنے پو رک یا اک ود کوہ لاہی کک الطا ےسا ےن یس ایگالچ کی ناو ترور روا ایگوہ لوخرک اب

 اورشاناسرب ہنیباکں دیت ےن ما یئوہ تنلشوکں ودرکرواابدرکہ امت راوسدنچ ےک تھ یم کشا ےک ار جواب ےک سا ےن کک ےہ بابساو

 کج ہا قاد ۵ ےہ )ید ڈو مدار روا رک کپ تے ے ڑوھکود ایدرام ہزینوکم اگے س چب 88 ناوجر جون کیا ےک ںودرکس یم ۓتا۔ایدرک

 ےک گدی ھب نیا یار ھڑیڈدادھت یکس جن وف ید ۔ایک مر زکشار اسدعب ےک ےناج ےرام ےک 2 .. رجب کس و م

 توآوا ناوت یئک ؟ن اج سم نام ےس ےناج ےک ع ذا اک تایر دارا اکبر ید بنا گپ اپ
 انب راورس انگل اے لوک من کس لوک یس د تاب اون اروا یی ورکی ود ں یتا کب سوی انچ اگ ےن ود یم ںوکر مامت نوخاک

 کب ایسا لا ےک ناکم ےک مروا یورک وکب اج یکوادخب ےل ےک ےنوہرضاح ںیم تمدخ یکی فیلغ تار ےک ںوکوا نا کیس

 اس گرانی رایت یاب لا. لر م سنا ےک رکا ض ےن ہفیلخ انچ ۔ یورک اس بی ضیافت ترم تسرف
 ۱ ۱ اگه بود

 7 2 2 + 7 اوکرفاسم نب کلم نب 0ر اوشکم ےن خروفیھاددعب ےک لک میاد رارخب ک کیم

 ےس تا ےک ںوکرت نارود ےک کن بج ۔یگڑٹ نج ےس سا ےن کا ہتاروا وہ لی اقرپ نایاب ز ذ1 ٹی ےک ی ادع ےک کے ٹو

 نفوس ںیہ چڑ ہبوا ٹا پ آہ کاج ایلن ریمااچوک اھ الف اکم نی ) کی کے ںوک رای کر ر توک کروا یک ا ےن مد ادا
 ہطیلغ_اوہہناور باہ یک ساو ےس ور صل ےک کر یے اا زا کٹ ورک توق وم یک اے چوک ںی یا ی س اپ ےک کدی ندا

 ۔ےاہالچ سجاد ید رب اکے د رایی دھکا ڈک یر یے

 تممرانی دوا رام ےس لی لام ےک مے ےک مج ےس یدیرب دعب ےک یارو و شو اکا لکتمازم یذیلخ

 وک ب ناج ایگ ی اب دربم ےس دادفب م ھون اہ ہم یک خا ہار ےک نا ںی س فنی وخرواایک مراد ساکک ساوک یولوط تمالس۔ےامررف
 ےس ل ناکاو با ات فوخاہیااکی یی ب ناپ ںوک نکی آپ ہل اتم لی واں ولور ی ںوج اوم تاور وارغب ےہ اہ اورا یری ب ایک

 کنه لا ور »تسی کلا باس فجر نا
 . سرم ناک ی طابلا سش ناب کرت رواہ اک ےس م 8ےک الا سان یر نور وت رکے ہب ۹۰ف ادلجر شیلا نر اتر انکی پا نوا دفلاوبا: نور...

 ۱ ۱٣۳٣۸ رد لجرشا نبا را

 هه و ۵ ۵ اوباما تگ لر



 rar نور ن ارا

 شید لطفا با وط تماس یک را دات نا یھ ےل 2 قوری ی ےک ایم
 ارد یک باتو ا

 ق س درر غب ںیہ ورش ےک کر اپنا ناضمر ہاب ےک تس اتو تار کا لری رڈیارپگااچتاتچ......: ترازو یکی ییرپ

 طخاکداہکرابم ےن فیلخ۔ے 23 یو شبام کروا تد نکا را اض ؛نوین نب نیو تنطسلامزو یکم قر اک ےک یر

 لچک مرصب رزق ےک حس ترازووکن یساویا تنطلسلار مزو ےن یکدبب ہا دعب وری ایکب طاقت بقل ےک ےہ زوروا ایج اناھکر ایکن

 نیت موج کوہ یدو یھچم انا اک خو یی مقیم گاہک اولکروا ےک بنر انب دیک اب ےل ےک تاجا رشاےک حروف یقشضی خر داد لاڈ یم
 : یکن تاج الم ےس لاابرار نیر داد یک رپ م نیا کک بجر کیدا ےس د ا دو لپ اجناس یاقوت کی روا

 نیووب ا وک وف ٹو ادا روش کما لی کش یت آر ماپ ےک گدی رب نا تقو سج :رارفاکی گدی رب نہا
 ey ریز نو یوم یر شک سر اکہ س یک روک گل ناکم ےک( یئاھب ےک یگدی ب نبا)

 غ ےہ بک انچ ےڑب ٹپ ںوبجاسصم ےک لا ال و ۶ص ص۳ کا فرط
 02 0ھ 0 7 زساو مت اس لوس روا متلب

 بهت ےگ رزگند ںی

 یک ین واہ اپ م ماشا تس اروم شٹوادفی نی ارم ےناج گاھب ےک یری رب نت... ءارھالار ما نوک
 لو میلا ون ترم یئاھپ ےک ساروا یسک ب یی ایام رفاطع باطخاکء ارھالاریما ےسا ےن ہفیلغ۔یکی ول تسدرکوہر ضا ںیم تمدن
 صاف درک سارق کارتان گاو ترازو ارم این بقلاکت را ورد تارا تتطاسروماروا

 یم انچ ۔ایدوبڑ یہ ہلجد ام ےک کر افر لاس ہم یک کیا ےک کیم ےن گرگ لا ا دعب ےک یاد تات
 0۶ ارگ یر وما ی اس الیکا نیگنوک۔ ےگ کک روا اش ےب ےک نیقلرف نوا راک

 ای ایک ارف سس ترازو رمان نی شر ظن ٹپ ایم یکس اچ ای اراک ضف ک نیل وای ناھ اولا واٹ کت رز

 نباےس لم رھپ روایگالچ لپ پو رگک یا ےس سم کا اےک رک یہ ےن رکن ایم یاوردادقب یار
 چا کی او اروا اس کا تے چڑ سام اپ ےک نیر

 سنت اما اش اش بوس یم ہا ناضمد ےن اچ انچ ےگ سس فکر او ی نرود لا و
 ییا کوری رک یک ج ںی اب ںیہ ادرک یس یب رب ظن ادت نب ہلو داران اینپ لکو مفر فر یک ابا داراب اب بحان انپاوک

 خا تو یا یئ یخ یک وک یب نب ھشلادبصولا ےس یتاقنا۔ایگا چ دادخب ار نر یل رک حاسم ےس کار ناک ید هک
 ید ا ید ولو اپ

 ےہ اڑ شے مے وا ریا یم شر شر و یے ا ںی

 کا اتوب یہ دے دوبار پ یک ھا ے نار نیغ یک یب تسمو یک فیلخر کو ہر ضاح ںی تفالخو اگراہ روا کوہ لفاو لادن

 ابا دم هاب ےس ےناج داف نیر نور ار نیا انچ ایک اب کن یکنوکت قد ےک برغم تو ےرسود ۔ایکالچ
 لہ روکے دی سر اپ ےس صفا ا ںی مخک گی ید کے رک ایش ہیر ۔ایلرکہدارااک ناچ ںئاو فرط یکم امشروا

 7 نل مماوگر وا ںیم را اپ ۔ اب دام ٗےن شش نام اوکے حر صدور اور ےس ےک ےک ب اےس را نیل رگ



 مور صح .....مرایخ رنج ۳۵۵ ۱ نور ترا

 2 هه اد نسل ت تی دامب ا نیواک کک وواقع یا پرک

 نوت ایا اور ےس غ کل مے کرک دوج ےن رک اے ناار نارود کا ۶ امالا ریما روا اف نار ا
 نیا یکت ساوخرد یکن لا ےن ںویمد آج أ و یک اب ےک رسم جت مر ارگان رد یکم تشپ یر
 1 زار ےہ اف تعفو لادن یا ےن في ور فک اچ کوا اڑ را تیر الار رپ ےک ناوک س نا ےن یار
 ےس یا یکایک رق کی وکو لی کارو یدک لوح رحب یم کیاےک ترازو ینا فکر ف مٹی ارمزوروچئایکت محرم باطخاک ارام رک
 _ایدرگزیتں ش تطاطنلاراد کار کر امفز کوچ انچایمگ کل ا رمان اره

 یارو ےس روف قت واخ ےس چو کتان مارا نگار نکا : لوم بايب کر ارفو کړی رب نہا ترازو
 دب ربوہ ایک وکی تاج یک ساو ےس دادخ وک ساس رر ود ےک کب رم ر کار نیٹ انچایدرکر ہتھ لس اساس گر
 یک ارشایاقب ران دھکا لودروا ےگ آں باو طر او یر ہب می انچ یار کت میل ام ےک ٹپ لی نایمرد ےن نک اروبا ےگ گاھ ورک شب
 زر خر یبرسود ایت ول لاو بنا وا خب آر نا رعب - تا یه تاکید عرق لس اندک چ ردا کد تما
 یگدی رب ندا ےس سا ۔ایگچچ طساو اپ ےکا یل ھب نئا سی ےک ہا کا رکو چو ریہ سارواےت کیش یھگدر نو و زر ی یورک انب
 ریش ترازو “ص71

 کیک ماکو روا کا تا گدی ب نباہکی وہ روبشم شیر دعب ےک لاء ایکر رقم ب تان اک اوکزار یش ٹال ارپ ترازو دیے فرط یکی اروا
 یورک ورش ینہ ہعاقی کت فال اراد ےک رک داغ ےس ترازو مان ےک یکدلب ب نیا ےن یار نار اسب رآ اھ ڑچ داره

 روا اڑلا ماوقر ا ای د الیھپ فرط ںورا ےس نرخ کت انصر کیس درک ش تالآن شاد د رپ نوای اصالت کچل
 فرط کی ادر متر کوما کار ناروا فو لا ام ورد ہایچب ناصتا تک اع نما ےس سا یورک درشرام ٹول ےن لا زا
 روا یدید تساقکں وک نا ےن نیساوارخ وہ یل ایت انچ یوم یک م یک روا یر ےس( یئاھب ےک یگدیرب نیا) نیو اذے دہناور
 یک ا تو یا ایک اھ فرط یک ل سوم وتا ےک نار نیبارداروصنمبا ےب ےنپا گر لاک قار ست تضاد ساک اقا
 ایکو ولور یا ار زوروا ےھت ےگ وہ ام وچ وکتراما

 ےریقوکن ینوکے و بارم ہر یقاب یم مان فرصےک ناماو نکا ایگایل ٹول تف الخ قر حب ےک ےن وہ بایماکےک ناکاو
 اب لادا باج ی رن کر شان دز د اچ د قے نیل تالار چون کراس ایی جسد لات
 ےن ںویجقارس لا کاپ ےک کری نا اب ساک ورا نون ات ها لوززتوب نم تناضگلور اسناد
 شن ںوراداب لا گو و ناکام وا اس چس سهل کد سژاهد درو ایات تاپ ےس داب ٹول رھا ےک ہت
 رک کیک کس لاک تس لساایگمیاک_ لون ناپ رپ نان اےک مڑ دداوج : ںویگم "کک یا؛ظیفلا نام اہک ئوہ ندا نہ یک
 “ےک ےل ےس ری ےس وک اھ کرد الاول اف دارقب لئاعایگ آن ےس ضوکں ود یچٹااگل ےن وہ تشورف رانی دوس ناں وہیگ

 روش ےک ںیبر کلک اک پ ورک اک وا قل یک کج یھب مم سانلاماوتواایگز پے ںوکرتوداھنای آپ ورگک یا اکا رقومتا ےک دسر سا
 رک شام وو 2 وی« اپ رب ںایتیھکے س یر زا مرگ گرا لی تب رده زار شکم تراک لپ دلم بخشو

 ]د وکو ایگ آب اذعاکی اھت لا رپ دادفیل یبا خاک یر رب نباش ونک لے رک ول ت یب وشوق او ےہ ول آرد تبوک
 ای اپ سا ویگن ناجا لاک

 کمد ناطم سن ار اس )لر یار دا ےہ اوہ اکک یک اک رفت یاروا ےہ اوہ بارب ےک زیفتت اسیر ؛ےات اہک ای یتار وج ےہ ماناکے ناچ کیا: ک9
 * _ںیہ ریت اھتاوودوکڈ ساک ما نوک ۳۵٣ص شا نیا رام میر تم)لوہاکن ۷ کک یا ےس باص لا ےہ تہ



 مور... مراچ رلج ۷ نودلخ نا راج

 داداے ناچ کہ لودللارصان ےن یتتچفیاخ ںونزیحٹ نایک خاک ام رک یی رب نا توس : لب لوم لار نا ۱

 لم تی ال ل فیس قاھنابدرکہن اور ےئل دام کیا ور فیس اچ رو کیا سان ی 1

 رلورلارص یک لاو لمس ضیف یر ورلا فیس رگ ے ر آتا ےک یا ان ےس رادفپ ف وصی اوہانماس تو ساےریلخ

 ران ب ایک رمو اک من اقواھتا مسا مد وا یکاھکر سی کد عی دججےن یار اراک یکے وہ تبتدي سیم نقل افرا زوم شکر ےن

 جک طیب رگرویگ مو ابرد نار رو ریو يک رک ےب لئاس یقرش یک لج وردا آیا لورا

 و: مروا ال ےس تک 7 :لاکناارنب

 ہلودلارصان نکیایکت رحم ےن یار نیبارگۓ اج ایکء روم ےل ےکر یارو دنت آیات سیا زم اق ںیہ پ آں آ اہک وم ب طا تے ناار اے

 ج رک وچ ر تاپ نار نبا ایل کس سو لار صید اکو روس نان وہا ین ےس رصاوکی ار نار اگ_ ےنرکرار صا

 وک روا یار اار مرک ی ےن یا یک ارو یی 9 لپ ےن ہلودملارضان اگل ےن وہراوم یب

 ۱ ۱ اید لی لرد

 سلب تسد لد تفالغ دارا رو راوس یتووترعب کس لار ایکس داد یوگا ےن ہلورلارصضان دعب ےک ل نار سما

 وب اسب ےک اےس اکو س۰ نعش ام ہادی ۔ایکب قلع ےس بقاےک ہلودلارصانرک رفت مم باطخ اکءارھالا بما فیل يه رضا

 لب لول نادر وب ماچ نر الا یکدقاو سا ےن ریشنءایکت یانع بقا اکہلددلا فیسےک رکزارفر ےس ہرخاف تحلف یھب

 ارپ نشر کے د نا ےن دیش چ کت ساوخرد یکن سا یت تپ ےک یش ساق رک صلوات رک كر نا

 الو ارت رعایت تب 1 فر پ اروا

 ھڑب با پ آہ کا ج اھت ایات طو اپ اوکی راک انجو مرعب ےس ے رک وادب ےن یر نیا... :یجاورارخب لفيف

 یک نار نیا نااردد یا ےک ےن رکراظااکتقوروا عت ےئل ےک ےیل مانا ے لاروا یہ ایپ تب رن تو ادا لا ےس لا ںیہ ے

 لار نیش نوزز ایکس ا بسا ےک فی 2 اک گا عب ے٣ گیس ںاہج ےک ںی ر لم م رک وت یوم روم تک

 فالف ہدباعم ے ینہ شا A رکود ےن ند زن اردد کاک ک ن ایپد ہہ م اک رپ یی رپ نکا ےن

 یب تہب ےس ےناج اک نو ز وکی شش یلغروا ہلودلار صا اچ لوک الطا یک ا نوز وتی انچ یک فلان یک وز واک رکا وکں وک

 ےک کر قم جرایضااکن ارتروا ام رلا قمر مر اب دوکب ایش نیب یل نس و اروا یر رات یک ےن کت عج ارم یھچٹاودادفب ےن ںوہناروا یگ یقت

  ولارخلاپ کوہ یتا یکن اسکو ای آب ہنباقتمہدامقرنروگاکل وقااع نلاےس فرط یکن ار نباوج اتم نب یکن ر عا ند اوبا ایکن او رے لو

 ییا نا ولا یاب بی راے دارغا لو دلار متان روا یا فیلغ بج رواایر کج رب رخحمراب دتا سےک یلایماکےن یل اوبا روا یکارا ا نی

 مر رپ اکران تالار ملت شام یک گپ طساودب ےک حد ںیم نا ےک ےن آے ٹا ےس وادب رک ٹیپ رپ

 اس روت تسا زود ہہ تر قاب ےک وہ لاو شموادفب سیمروکرڈ نس اوشا یتا ےک رکی رک ادہرلارضاروا نی

 عترت و رایج
1 

 ےک لب اقم یک نا جیب ایک ر اکر اد خب ےس رمکب ترمرکشپاہود ےن یگ نیا نصاب کش سا :تسلگروا یئاو یکی گدی زہ

 ےک آوا ارتا یس کب دک ئادیکواداز ایپ روا لولا فیس اج ےس ےک کم اق نر لورم کر رک ئل

 ناروا رش یک تاور لارصا تروا یو۲ تساگ والو رلا فیس کیت اہ ںی ر و۲ ایت ڈاک یی رب نیا نسا روا لولا فیس سرب ایاھڑب

 نتا اوبا عب ےک گج ےب وخ یارو ا یورک ورش گج ہرابود ےن لودلا فیہ ےھت ھتاسےک اوج ایگ ق کک کور ل.

 ۔ایگگ ا اھب ب اج یاب او رکا یک ساک رپ رہ



 مود مرام دلج ۳۵۶ نورظیم را٣
 ٣ ق یت لسا ی یوم وو زوار ھت یں وز شتر کد وا فیس تر کر سا گچ... اکل ور لا فیس امس او

 یار رکن خپ کری دب کی جیو ساد ےس لورا فید ا ےک لای دادخا وکی ایک ہردٹپءایگ یاو لوہلارصاندحب ےک
 ۔ایدرکم ایٹ ںیہ و ےک کف ےن ہلودلا

 پہ اکم روا یش اک عج اسلا لان فو لی جت ته ید مارا نم نا. دیور ماریا م م
 ار مس ےن یک داشت یزد رگ رد ی ناییاہ ر آحب ےک لگےک نوراباھن بحاصم اکی ران یرامش راہ تار

 فسپب ہکک کن ابی یئومہ یق رت ایام یت لو تزل کس نا ےس سااگل ےر لیٹ تمدخ یک املا ان تسوون یھی واروع ن کمک بج اوم
 روک تپ یک ر ات با ی ہے ای کا اکا ای بے
 تساوشرد یکدارمارواایکد بش را رھا اکی یرادربنام رد تعاطادوا کوان رکا اپ ےک رد نمدی لاین دا کل لا ناجا
 ۔یدددب یک اے ےن وفیھنو ےن ریکس کک

 ارج نایخاپ رز ؟وس ايد لاک کس کم زوکی کر کبسرواایآن ایا رذآرکےن عوف یھد مکی یم انچ .....: : قرب ناشاپ رذآ 6
 ۰ و کا ںیم وف یکی کیسا آل یمہضخیف ہرابودرھچب اھ ںیمہضیب ےک سا ےلیپپ ےس
 اید رو و انو تسیلوکت وی ئوہ شہ یکن ا و زاپ رو ز ےک یہ اروا ایک( ردرشاناپدوک ودرگر کا وکں ورادرسےک مو ےن م وایت یارک چپ ںولق

 فان کنان مان اک تسوک اں وورکسں یم نایاب دذ آہ وص رش وو یے وتت کور یو لش نیب لو فام نب ٹن ب کولعصن نا
 ۔ایگایلرکرایفرگاکں ورادرم ےک ناپ ورم

 نا گل مر وا نایک اب  مرط ناو ور ضیا ساق چارا ا زواکم شو رم نب لپ اوا: ماس یب
 رژ یوم چورروا ےس ےگ وہ یک ب ناپ زرمروا ناوٹمو ےب ںوفود ےک ر فام نیک اھت ایگ آل یش ہت وتخر یف قد کیارب رب لاہی اھتدوج ورفاسم
 بیابان دارا بسا کل اےک رفاه پاپ پس ذس نیز دانش ہکا یاری
۱ 
 اید رک زار ےس ترازو ہر

 از ی یو E ن ش ےک تشرو یب کیا یم دا اقخاظ اھ وار فام ےک بہن یب کیا ناہ زرمروارمفت” نب یل

 ا ںیم عیشں وفد ملدروا یف اب دواےس ماب زر

 رگ ورھت تب ام طبخ ےس ںوہن اصعروا لوس مدد ےلیپپ ےس ےن رک نیا آه سر نم. .:رارف مر آ و
 وگ الان یھ اھارولادو انپاوکم لو صو ٹا یلعایلر چک بماج یارک اڑ فرم کوا ایک دی رام تہ وانا
 شود ید ےس ی ےس کل ناک ناز م نر وک وت ییہ یروپ یارب بج ےس ر ےل ےس معشدرہاھظب تو لنا
 نایزرمرکک اب یقاطم ےک ہدعورارقا مد ںیم ایت شرف ی تاک دان با کد ار
 شے م ءایآالچر کپ ورک کیا یھباکں و درک سورنا سه مپ مقر ساےک رکل صاح ناروا ئی آں اپ ےک

 یاد ام مپ شش لود نایت تب هی اب نر زرین نبايد 0 ص7 02
 رہ آہ آے یراذ یت م سای گام اوج تارت تت پ کر ود روا دیک ودر اوم احا یب ال رے رقاد
 6ےک فلج گہر

 ( نارا )ے اکا ہیک اظ اک رووت ںاہج قلع کیندوج وم سیم ںوڈاہپ نا فرط یکن یوزقے ںوقادح ید : مع ...٭



 خد مرا دلج ۳2۸ نورظن ترا

 ا مو )رب لب لو عزا 2. شک ناز نا ذآ رعب ےن یو ناتار زا

 رديف همدردی دیس کس ناز مه ار کذب گره ری ےک فر فر یئکوادپ میکس ناب مي

 وجو بوک ناز ديده لا مونا دی ارگیواب اپ اب ک نارگسدسضات یاب زهرا,

 کرار ییا یب بج ےک یب ےس رک ع اطا یکم روا تواخبو تشات ے ناپ زرہ یش ےک ناہ زرم ےس یا الاڈ رک قو را ےک یا

 ابد اکو زی اکی رک کیر تے مچ انچ چیک میک اعتاد ومد ۱

 OE ور آر گاھب اپ ےک مو تد ےک ہلباقم کوز ٣اے ںیم ںویآا ےک ناب زر ےب

  ترشرو یار ورا ی ناز اپ ۳1شب گندم مع تی ےس کب را اد مم یرواہب

 af یوم یکن اب رب ار لا کشک ال و لو رفت لر یراوکےرصاو تا ےک

 تل مر کار کے ےس راک ل لوط م کک تں ای الےل سیم ےرصاحم دلار ت لیتو راروا یک قا اھت نا زر ایل لضررا

 مش لر یار وکلا اید دعواکخ درو اد 70 ےک رر وے نا زر مے یک ساوفرد یک

 لع او یہا ےک یاو ر ن وہ اطم ےک تساوخرد ا ےن ناپ زر جج دیت م طراق تیم لاعاد لاا ےس ےک کک اتے

 -ایدرگنادر مر طعیم

 تن ایناز یخ ںیم طساو لورا فیسروا ۓک گام بم م یک ر ے ااو یری رب وب تشو ی. :لاح کل ورلا فیس

 جم یک کی کل ام ور درب یوی وہ نک طی کی اتت لدی کات ت ےۓئوہ ےگ تا ےک لاپ ہرا ےس

 کج ناس نرد ت تارحمیک نوک ادب کوا ےن لا کک تام دم ےس لو دلار صا اب ار ویب ا ری صد تم

 واں وی ےس چیک دف غارت اچ لک وگو لا فیس فاکس ار لا روا وز رک اور ےل ےک

 ۔فرطیراددک ار باب لا < فلان زاد بیپ کلات میک وک لم

 روا ترا تم طخ ےس ںوکرت ںیم ے راہ ےک ےن کمتر عمروا ماش لودملا فیسےلیپ ےس ہعقاو ا ....:رارف اکی لودملا فیس

 ہی رک دل فیس دوخں یی س٣ا نابعشوام تے ف الغد عب ےک نور ےج ےتوہنراترپ تاب اوور اتا اتالد ریما یک ر

 ے 8077 ےک ہلودملارصانء اگل ک اھپ بئاج یکدادفب رکا رب صا ا 7

 یکتا یا ےک یا رکو راو شیخ یورک غںورشایرایت یکے اج لم ےن شوق ےاتب تالا ےک اب سردار

 2. اےک رگ سرو رس ناماسدعب ها کس یر لذت لا عرب کیا لایک ےن وہ نادر بناج

 تا اینم تمواک اهن ترا قاب یل ت ولوک ن اکم اے ںوگ روا ماورد ورک روک رط یک کوم تمم ںی وہی ےک تراما

 ۔ ایگ اب ورک ل ورح مرعب ےک نو نوایک1ےک ترازو یک اوکی ئامفصا سابخم اون اھت د رپ بقل اک راز ووا ا

 این ا دعب ےک ےناج گا ہلودلا فیسے طساو.....: روا لوز و

 یاد ہت رقم حاوفا فیچناررن کوک تا ا 7 اب ےہ راک

 لپ ےس سا جد باوج ےس ولسا لخت ابن ےن نوز کج ورش ت بانو طخ نور یاهو کرک عمر بلا

 هر ها 1 اپ کس وز وقوج قے کری جب نب سی سارا اچ وہناور ئل ےک ہلباقتم ےس کرب ب

 ںونار ایکو لوک کا آر کن کوی نوز ون اتج ایان ےس کری رب نیا قت رکا ےب ےک عن اےک نون تن اب اتر کس یاب

 سوگ وا ایگ الاطساورکل اڈ ںای جت ار بس کوی سا ناضفر یہ وہ رد ٹپ قادر: ایل رکر روک اروا ایگ 9 ر ےک کم تا

 داد ات اس ک یم



 موورصح ماه رب raq نورلفن یر

 قت ناپ ےک لو دلاری اسب چ اتو ن 1 تر جی کہ تقاو سا کت لورلا فیسۃتفر فر .... :یگاور لم میک لو دلا فیس

 یف یک ب طم لا ےس شرف یک باتم ےس نیوز ےس یتشفیلخردام مار خر بر با مک نا, فا ایا جدا خبر ون انچ امت
 کیا ج ےک ہہر ہا یک ولوو رک رت کد کودلا فیس ےب کمو اس ےباوو ےن ہلودلا فیس ےایرف تم دو راچ ےن

 رٹ لودلا فیس ایمر اکدارخب ےک کر تنو تون بوس دن یک رف کان وز تیکت اعتاد نا راد نا شور ست

 هر ورک ناتو دعب ےک ار اھت چن را نب نص لم نال درک جول اج یکل سم اھت الم آےس اوج تیسر گل اےک ادفپ رکن م
 ۔ےآ ںی شر ارغب

 وا ن یف یخاوم لقا نمد ارغب نو زز وہا ا ناعرا دعب ےک ےس اچ لج ےک ہلودلا کیسے دارا... :ترابا ىن وزۆئ
 نوت مرغی ل ےس کاایک رقاد نا ورور خروار تصر ب اکا الا یار ویا کرک یک راماےس مار تت او تزمع

 یر الف ےک ہعقاو ا ےن نیوز ایلر کس شاروا: ید رکی اح ےن یری نا یدعب نا سند سس او ےک
 شبا لایت یگ دنچ ےن نازک جد نب فسو لیپ ےس لنا ایک ی راے وادب ےل ےک گنج ےس یی رب نو ںیتیز
 0 2 تب را گدی نا اقا ايام گج ناوم یت یو ڑی اس یری ب باردا یا یدک
 لاما تہب اکی اے ر ےک کردی رب نایک اہک کت لگت سی او مچ کش لک کف سوپ ےس یورک

 ۔ایلر کل ئاش سم ںوبح ایم شا ےنپا وکلا ےن نو زون ام آس اپ ےک نوز ترکہ کایہ دا زر یش نر رخو لا یم ہقاو کا ایا ٹ دا ب ایس او

 سا ںیم یگووج وم ہہدع یکن وز داغی یار اس یارک انک وزا ناعم تلای نی... یش کف یلخ یکل انی نیم
 لات نوز گرم نس تنطاسلارمزوروا ھم تقو ساایگل رکے نو زور نیر فش وبا یچدعب نور کت اتم منا 3

 واو ران دھکا لپ و کریم نکا 1 درایور وا 2و رضاح شش تفالخر ایر رد رک روش الص ونود انچ ےک رتو

 قیر نا روا ال ورم کے اوہ اب آے دص سا ساپ ےک نوزوت داری نر ورا ای ایل رکے رد ےس الےس لورم

 نیا ےن ںوٹیٹنیشاع ےک تشالخراب دور ایر مدارک اچ یاب ےک نادت نہا ےن یکاروا۔ ایگو+دیخاپ ساوحرکن یر تم ورک لاو

 ود ئل ےک تظافط یک فیلخ جروف یی ڑوھت اذن اد

 یکن وزن یت فیلخروا ںوشزاس یٹپاوکل انی ب روا تطاس ارز وہ اتم نبا ن قو 1 اور تب رگروا لو وم یکفذبلخ

 لشو سو ارغب ھتاسےک ںوراوسوس نی روک اساس ۴ میچ اپ یا ز یخ نیارفن ڈی! ںوو یٹ اے اشا یوم یلایصاکل یم ےناکڑفبےس بناج

 دتا س کت لک ےس نادت نہ لولا ان ےس ےس ےن ےک از یش نب طعن ین ۵. رد اص مارس تاما یضیلروااو#

 یک برک دارغا دی تو ید ویر قت یا ےن كاج یعنی دلاری بکس لارچنانچ ا تاور

 توک ن ايعا روا ءارما ءار زو ہوالع ےک نا اید رک وکب غاچ کت یی رگت یورو مرا فسقیلفر وا ایکوم لاپ وردا زر و

 مکرر وا بیو رب تاش ب نا نم تسخیر را ارفایساوبا, ۱ ای رکز وہا یٹواوط تمام

 اید مرا اپ کیک نسو م داد پروا لگے نخور نرو ته ونوس دف اکرم یورو ناجا نت

 ی رله اکذ اچ کس دفن ور سرو ےس رک وصو نا اتروا ےنامرجج ےس ںوگول

 نا ارخب ےک کر قع اک ا ےس یک ادوا دری کس کدی رب نہا تموت کا ساو فسنوزز.....ضق م لو اکنوزو ۰
 ہناور نامرف کوال ولارعا ےس ےیل روا ی ایل لصح یروضتف رشرکوہرضاح را فیس ایر اد س تی رک ینفیلخ ت فو

 روا ایک وکب اچ یکم حس بیت گم مشی دیک کوب تسور گوہر ضاح ےن ہلورنار صان وکی طس ینا قر ہام ںیوسیکار یخ انچ اھت ادرک
 با E اھو ی تک ےک کا رگ یخ کی اوان وزرا نا رز مال یر لار



 میر مراه دلج ۳٣۰ ۰ نورلغن مر

 اروا یکی اے ناو زوی گا اب بنا یوم امت گرا فیسروا رتبه نو نامراکرت آجر یثوہ ںایئا لنا آ

 نیرو صور کس نخ ےن لو دلار صان رواہ لولا فیس ۔ ایک راک ل کوم ےک ےک بق اھت ےک سارواأیل ٹولوکو گر کشی کی ئاھب ےک
 رک یر لکو مرک الط یکی ا ےس ناو اد رکخ وکف رط یک

 رک رخو وز تروا ایک اچ ہقرر کج دہن تروص یک ار 04 نریم ارے ووو کنی نا زور سا یک فیلخ ای نیز

 3 نادت نہ کے س ل کا یر تماضر بار ۔اھتایلرکادیپ لوج لیک ےن مت یکدب ب نباکے  بیسیپ ارزو یارب یر مس ت

 هل ال 2 کس لب نزن کے راج ےک نا ےھت سیم فرصت ع ےک یا ے اعم تس لو رلارصات نت اطم ےک ے روکا ےن وز وارا

 سنی مقر ارت روا تراک '٦ںیادوار فوق نوز وادب ےک حوا کرک الا ار ارب نی

 ح قارحخ کو شان کر نا رگ رگت سل زوال لازم. فر طساو کیو نیا

 رگ لورلا زم ایک ج وکب اج یکل سوم ےن نو زوت تقو اذا اھت ترکہ دعو یھباک ے یہ ددد تقو ےک کن ےک سا یتا .اھت الد
 دارقإ روااپگا چدادخإ ے لم نو زذن ارود سا یک ٰیلالخو دعودوجواپ ےک رارقادوردعو ےنایکدیب نبا۔ےاہہڑب من باج یک ساو ےک ہکبترھ

 ماقم واہ قی ز بو رتس اب نور باج کطساو جل ےک کن یم مح ۳۸ دعقیاذ فر کن کر ف کے اب فرط کام او یدودلاز مے
 شن کس رک اور نقی مرکب کت شوی ترنم عرورش لا زانایمرد کس نو زوال و لازم یت ب اق”

 یی درب لو لازم 6 کور ےنرکروبقوکن وف یی ےکر کم ناچ دو سدان کس شر وا یگ کروبکوکی ا وریتنوز ورک اے درک

 0 ی0 ولد رر ٹچ ایل یکم یا جاا اپ کا وآن وزوت رکاب ےس ےس دارا ےن ر فرط

LSورق اپ باتل تفسیر ہک یکایک ویک ےس ماقول بات کی وک یوم ننس عوف ا ۔ا  
 ےل رر ترک ضاددوچ ےک ا ایک اب اس کس کریو ادا کس ماوس اکسس دن بار کل عت تری سا ورلازحم

 بت ںی فرج نادر سی 0لو ےن یر یبسواہلودلازعم ای لرکل ام نت نوه سبک رفاه ۱

 ۔ ئی ےل ہر یم اھ گری« اد ,EI ارواب آڑ رپ اطساوورابودےک رگ

 رت ےۓاھڑپ پواپ کن ش ںیم ںوئاڑاینارن و امار ساک ید رب نا کوبا :لات اکی اب پا یی رب نا

 یکف سیل وبا یئاھب ےک سا اے آی رادیوو تو رشوداڈپزناارپ تہکاکں ارب ںویرکگشا اھت ات اچ ماکےک ےن سر رآے فیل وا یھب ےنپاوواھت

 روا یگ یک شیپ کت روا فر فر اھت ترکواب ےس اظ فا بسان و تضاد درز تقوا اکا ف سی وبا۔ ےگ وم یا فرط
 ۳ ۵ لی لوک ترس مودو  َْٰٰٰٰٰپٰپ1٘[(ٰت 27 لو او ےن اھم ےن اکر را

 الا ڈرا ےسا ےک رک رپ فسی وا سیم تار ند کیا ےن ںونجایدر کو اشاوکں ومالف ےنپا ےن ادب واک اگه بلال بر صل

 نہاد ہکولا دعب ےک سا نس وہ "رشتو قرر کوہ ومان انچ یی داد و زا فروش ےن وف یک سا ......:ہعف اک ت ارہاوج

 یب رب نیادوخ تا رہا ھجری ۔ایل ےن لی ضق ےتپاوکب سلا تارہاوجروا بابساو لام وجود سیم ناک ےک فسا اب پا گدی

 نتایجو ٹی ینا ےن سا ےھت ےک 72 ملت جات روا ےک تخوف رک ےک فلولا اردک لا تو تگ

 ےس اےک تسول ولا تارہاوج رب تقو سن قنات کس تل را مگر سد شم اھت ایک قع اک اےس گرہ

 لو اب لولود تاپ ما اقای ےس ظافلا تسد تخ تہب وکی کرب نبدشلا بولا ےن سا تقو سا ےھت ےئوہ نیٹ ےل ےک تشورف
 لب ثعاباکی وو تروادع ل

 جگر ساب ےک کری ۴ا ۵ف صل نشیڈیا یی دجدوج وم اپ ےراہہ 8



 مودرصح “ماپ رج ۳۷۱( نورلق ناّنراج

 هر کس رابه آےک یکے یاب ےس یک کوی ب نی لا دیحولا دعب ےک لا ...:توص یک دیر نیا
 زود ےک روغ ےک ےک یکے اروا یورک واغب ےنںوی کشتی ات اک وا یے ارگ و امج پ یکم

 اپ هک ور ترش تماس نیک کیم ناهار اپرا رب نیر
 سوره وارھ ےک اوبا رکے د فول و اب ےئنيتا ےن رہ اطوبا کت ساوخرد یک ارا ےس ی رق رہ اوبا ےک نک اوبا رعب نوچ لاب را

 ۔ لاتمدد یی نوچ یکدطما رق روا نوب ےل یا ایک رک مااا اپ اک تتت کور ےس اقا کوچ ۔ایکہتاور ے ےک رو اے ر صا

 نوزؤلرھپروااوہ لقاد یو رسا ےگ ےل یاو ےک ومار تروا دی کر کن کس ساروا مال اوباراکرخ رے وراي

 ٠ ۔۔ایگلچبرف ےن ےس ےس ےہ

 ےن سا انچ یک کت سو تساپ روک( اھت الخ اکی گدی رب نی ادبوای) سا دعب ےک تاعقاو نام ....:یلب رب یلوم سن ا

 یڈدےس شرف یا ند کیا چاچ لک اب زامن م ےس راب ےک ےس کل احدا تسا رد تموکروا ےن رکھ ماقاواےرالاس پید کا

 نا باهم لک شیب روا ایکڑ انوکا سن رکی اس یو یکے ن رک وک ات یم غامد ےک ر الام پس یاو اہک کاب ے الا چاو

 پس یک نر یک اوا اتا یئ انچ یگ ھت کک ر الاس قوب رفت ر تتت ےگ ای ناپ طے لا وی ایگ للو رروا اک ایہ رکا چک

 الا ڈرا روا ایک وسو جرات دوکال ییا ییا ےس یا ےک اکر از رکی رک پد نود شے کا رکا الاس

 ےک م اقلب چک ےس اروا ایک کام نکا ےس نوز ورک کو ارخب ےن یری نت نصر... لو اب ےک نوزوت کی کوب ۱

 هد لا تسا لس ناو قیر پ کس نوت ارت باد لاو ایبک اک اتا وا ےس ہرصپ نارود سا یکتسساوخرد دارا میس اتم

 اگل ےنرکی کرس ےس نوز و یم ےراب ےک یرایقرگی داز یش نبارکزوھچ اخ کہرصبود ےن یل ئالطا یک وک واچ اگر لا رب وص

 ےن اوج درک خوک واف اےک نیب ےن یک اب كو ولا نج یادو لا ۔ایاوٹپ ےک کرار کوکی الا ےن نوزو ایگوہ سب ہلاعمے نا

 حر اقراء اقف تفارق نەز چانچ او ءاہقفروا 2 اضت سی زاوج ےک ل اولا ساز لو

 لر کسب کس ار ابدا چ ےب بیلو ٹیکس اےک رک صبا رها ےک نا ہشروا یارک ب دستی کں وت ن: رک

 -اھنا زکر خ آی اک و دی بہم ےہ اک ساس اس اودا فص قاد دیدم یل تانک کی ار وا دا

 ایا ٹولوکں رش شک ےب کتب لحد ایک ورخنفرط یک یاس نایب ۳۰ ....:فتاو صور

 تیل یر ناس اے انچ وہ لٹاد ےس فکر اچ یش ںوالع یدد ےس بناج یک وسرط یل یم نی ےل رکا رک السر اپ و
 ۱ ابال ےک رک افر کی رطب کروا ےک وم امالا ےس

 لا اس سناجییدصاق انا ےل ےک ےیل ہماموو اپ ےک یف یلخ ےن مدر ہاشواپ سی حس٣ از ...یماگل رقم اکل وتت ایبع

 لی ریق نام" رض واتس ےک یا روا یت یکے ھت روس کنان ارقام اپ ہضم انا ےن اج ت رض تقو ےک “لا تعین اطم ےک

 ےس یر ہ ماگ کی د ۓئار ےن لوضت ایکف اتشاےزاپ ےک ےن ددمامع ےن ۃاضقرواءاہقن اھت یکم عو اکے رک دوکپ ورمکے ڑب کیا ےک

 ے اجاید نٹ ر شی قے لو سیم یکی ونایس لا اچ تلا راوروتسرب مالو د کہ بس ییز یوم تب ان یرورکی کم السا

 ہفت پا ام آمانو کش دید امی ہک ایک نایب یک نا کت کارا نوا
 دم اتے مدر داخو اک باع ےک ےس اد کا ےس ی اخ ںیئاج ےلارکاپد ناملس ےس بضعرئہےک ںویئاسییرکے یب رکے ےنھکر ںیم

 :ْ -ایدرگہتاود اپ ےک مدد اشواب دصاق انپا ئل ےک ےن اد یکاہدوکں وہ دیق نادا روا یو راے اک

 لٹ عورب ےتار ےک زکر نوا ای آس یم فارطا ےک نایاب رذآ تتاز ےک اد پریا کن ویور لع ج۳۳۲....نم کل وپور



 موصل ۳۹۳ ۰ نورلظی ار
 رسان نور رگ یئوہ یئاڑلن اس ای آپہلباقم ےکرکرایتوکل ورک اضررو جی بم ناکام نکا می یا
 وب راتروا بر کک ی السا فر لورم ان کیل یم لون مسایل شر سوت وک
 بس نویی ناسا راککرخم کناری اترو رہی ککے لوجو لک
 یر نا لاری ایس او لا اید رکھا کس کت اف و لس. فساد ق ےگ کک ید مکے اہ

 راجو ب ردد انچ یکم چ تیم کر کن ایز ےس تک الدب کاک ویک :یررگت شوش الو یکںوییڑر 72
 نهان رس نچ نا مند کی تر جا قم روا 7 لات یوراومرو آھ کر اب سس رکن وام

 ےن ںویسہر ےس اکنامک تقد سنن نس ےتھڑب ےک آی جک ایم اکیور- آب 2-2 تبریک ںوھہوررکاھٹت
 تیپ ور عس وب کار ادر ساکن انچ ۔ ےئشارجھکل برس لم یاھگا سید رکلرکل گار اگ ن یکے نوک ن اب زم ےناھڑب ےگ آم ق
 ےگ ےن رکن شاور فا یک راے لاتا تیاہخ یود۔ایلرکور صاحرک نیز لا اج رحلت ےک ویت اپس ابھار

 وکن امت نی دیعس یب نا دبعوبا یھب دازاچتپ سا ےک ہلورلار اہک یگ یب نارود ےک صاحب ...:تق آہ وا سیم ےرصایحم
 هم ںوصتودوکح وفا ےن نابزرمسےہ ایک پل ار لس ےوہہ ترک ایقدرفسہدرچمانچ ےہ ایک اور ےئل ےک ےک زی ناھن دزآ
 ورک یرٹیپ ےنرلودلارصان ۔اوہناور فر یکن ایا دوآے نت ررر پکار کے واتح ےس مود ردا وے ورم کے عد رب وک ت کیا
 ایگ ولداد خب اردلان ٹچ ایل اوا او

 رخ اپ ینررص ایر ےک تافد یکن و زی ھے وہ ۓھسہرصاحم لم ہعدرب کل ویسدروج نو یکن ابزرم :رارف اکںوییور
 ےن مورواشداب لی نی اروا۔ےئ ےل رکا ےک سنا بابساد لاما رو ےک کاب رک وک شتتو ےک تار رکا رھے ےس ناق ل بو
 شرط در رھپ روا وہ لاری ےت ؟ےن کر ی اھم دے راجو ب رت اھکر مکرازاب اک اع کی ند ن ایل زم کار
 ۱ _ایگ مبل

 ےہ ورو واک لسور وادی زجءانساو ہر صل ہزاوہابہوصت رن تموح؛ رئاد ےک ہذیلخکں یم گیر کن ایج پام. رس قفف
 زر اپ م ڈے یری رہ ترا درب اپ د سد بند ےن اھت ر رک موکل وراز زاوماروا نادت یب ب لکو اھت
 ر کریم 7 قرن سیر نیر لر ناجا مگس فرط یک فبلغ دادا لپ ایگ
 زون تطاس زو یھت مہ ت ےک یا تموت ا کوفر قعو ل و م ےس ہیچ ےتذہ ضیا تے رد دعب ےک نوز ارت
 سرکس ین م ای ئوکےک ںوگول نا تالا لب ےس دریک ےس اچ فرط یک ھت یہ کھ ناک ما کس نارگیل ات تقیقتر دات
 اروا ھت( یری ربی اک وز وت ) ورا روا و این سوک نطعلسوما ےن سنج ںیم رخ آے بن ےھت زن انو یراچ ےک نگوایت اکا ے رام اھ
 ورم و لس رکی یکی اروا اید رک ل ور س یا اہک تاب رے د اھت اک با ہت کر نبی کن ره پس
 تم کی شو ا ےن ریشارب سا ید یھب ساوخرد یکے ن ویزا روا ییدرکت یاکشر کاج ےن اےس ریخآ۔ادانب روگ ارور دپ روا
 رایت یو یا ہعلاوہا لا وادار خب ںیہ زیات یک یج و رب سول ےس نا و نیش اق ےک باوجو فارطا۔یگدرکت یانح

 مایق لوطدحب ےک یابد کاپ ےک نار یب پ دوطع یھت مرک نیک آے ھ سس خلا عقروام یقتیلخ .....لای انتقنا ےب 7 خم
 ریا _ قیام انا سا ےک نو ےن یا یو نیا نادبواروا نوراپ نب نسیم ئالخا ے ںیولدےس و یک
 وہا ) لو دلا صان بایخموج نار نب دیعس ہٹا بگو لاین م بلع ہو تو یک ایک چپ یضاردعحب ںونو ےڑوھت ایکس شاخ اکی وار زرو نب
 ایپ ےس یا ےہ لولا گکچ دایک یوکے ک رک قم بح ان ان اوکل تام نجا۔ھترنروگاکب لع ( ےھت یئاھپ داز چپ لوفودرلودلارصانروادڈادبع



 ددر مراه رج ۹ سس نورظنا را

 ےک م اق نر ییا ددروا یو یر ضا یک ام کے وکلا ےن دیشایدرکلاوح ےک رش وکب لح سال یا ایت کل وسو ناب چ رانی درا

 موسس لی یاب روا فلاح ایک سے فرش کیر وضح کف یخ روم لقا ںیم روک اس ٣٣۳۲ رت فن ایکو تار بغا یکہ 3رس بلح

 لم انب تال لاراداپاوکیارواے رک ایق له یک سو یک ناروا ئ د ےن یھاکل وت شاعےراسرواہلقم نب نیب وبا تنطاس ا

 یکے تنهام زوس رج کیپ کا ےن یف یلغ ناک اار ڈے ںویاونیب یکن وزوتےن دیشا ب3ی یزروفتوکس ا ےن یقتشاخرگگ
 هردو نان یر شا اد نال یک ےک وم کپ ںوقالم السا مقوا تانک ارم تکه ار سا

 ےئل ےک ںویماعےک ساروا فبلغ ےن دازر یشن بازو ےک ساروا نو اھتاو ایگ ادفب رکےن ایپ جایا ٦ ںہاو داق ہے کاپ ےک

 و ریو نون کس سا ساب یک یوتردال ویسی ارگ انوار اتاق ساير ان ناا

 فرط ی داخو مر ےس ار تارفرک وچکوکر یا تقو یساایگو ہر ہاپ ےدماج ےک یخ ے راب رکے کر وک ا قفف ے رجومر یل

 پ آس ایکن دغی وقف "رم لب کس رگ وا نیم روا یکت اقتالم ےس سا 9ایدنس ماتم ےن نوزون اوہاڑٹیکل

 ماقےک سا یت ییلغرب روم خ ےن نوزوترگایکوہ شیخرک یب ین یلخ اھت لیپ ےس سار کاج ںوہرضاع حرط یاوکق راگ سمدخ یک

 ےت ےچچ رذکں یب نیتے ڈاسوکت فالخ یک ایج ند یہ گا نین ار شرکا ےن سکے کس سد لے لٹ تسار وکں وینا

 گاه ونادو تس شور ایت الم مرآ لو
۱ 

 تج ےن تلور مرا بتارھ بسا يا شم تفاطخراب دددناب یف یلخ نیر ادب عاقل اوہ اد ےک سا 0 :تعقہ کشا 1

 یکت قالخ یک تہ یلخ یھبےن سا۔اوہ شیپ سش تالغا رو( ی )ےفیلغ لوزح مرغ ۹ے بس ھو بتلا اپ ین اراک

 ۔یئا یدرکور پس ےک 1 ہفیغ ےن تشالخغ ےناصخروارداپ ےس لا اروا کت عجیب

 کنج را ترازو نادت یورک بیت ترازو یہ ےتوہ نکی تب الخ تے ن یل ہفیلخ ...:تام ادا ےک یم

 نار ایا یفسد اس ےک تنطاسروصا ما تقیق تر دوہ ۓئآ ڑی وارق ل اح اکء اردو اسکا جج ۔ یھت رازو یکم ان یا ایکدر ےک یکرعامس

 -ایدلاڈ ںی لجوکقی کو لو افزار ف مهر تسلط ویزا سرو زیر نوزوت) ازش

 ولا ایا رر اص مک یک ر اروا شو یک (ایک یخ بقل اک عیاں رحب ےن صحرا ترازو کت فرج اپ تتلو

 ےک اقا بایم کلش شن کا بج ین ضیا اچ ر یو ر کی اےک ی فخ تف الغ چ انچ دیک + درآن اقا

 ۔ایدارکم دہنوکن اکرم

 تاند دعب ی چ ےک تراما یتا ےن ںوز ون نل دادفب ماقم حس ٣مر ...:دارزر یش عبا تاراماد نو زون ت افو

 اید یم ےس ےک ےس کل ام لام وکواذریش جا ےلپ ےس توم یبا ےک یا اہ ر یری رک اکی اواز رش نہا س ترابا ام لک یاد

 ی روشن يا ترک تاون امت طرز نازک مک سا بج اھت

 لو مات کت فال راد ین بت باب < کوک تیم از شنا انچ این مپ ز شما رزرو وب ہدامآپ تازہ روا

 ےس لوید هر دصق 2-2 فاح نام تمر کی یخ ارام یکتا ازش نا
 باطخ اک ءارمالار ما ا ےن ہفیلخ روا یک وا تسد یکضیلخر گوہر اح ےن از یش با بت ایل فلع ےئاسےک تاود نیکراروا اڈہ اف

 ی تمام کیف نقی کیا ےس یم نت فرط کورش کن الی کک رد یاش جھ کی رقت کت ساخر کیک...

 چکش ل رنن ایگ ہاردواظب-.9٭

 )یک ا) یے ےک نے وہ فغا ںشرو دا ت شارپ ےہ تاغ و لآ ردد سا: ہر کن ام ےس وی زد 6
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 ھور صح مراچ رج r نورلت را

 یگ توا کتق رت یم ںوفایکے وخت داپ ہذا تاجا رفا یک فروا یئاذ کھال اکب اطخ ناول ز یش نا ۔ایام رفت حرم

 ریا رواج یم نیل در یاب نارج نج ہلودلارصان وکی ٹا 7 یوم نذار ..... شو 1 یی 2 _رلت سرد تالاح
 ینا ای ورک یش ںیہ کلک ا ےن دا ریش ندید رار ار چکر دامت اردک اپ ےن لو دلار صان ایک عو اکےن الد باطخاکٗءارمالا
 رکی کر وجو م ایگوہ مرد مرد ماظنا زار یخ ےس ساز سپر ںویھتاس شیپ تراھترواءاس رہن المرکوہ وی اکو
 رایتخا ین اج ےس دادشب ےن ںوکول روبرو ںی ٹول ےن ورکا ںی کود یک ورگادوس ککے وہ ںایروچچ ےڑادد ندا ۔یئکوہ یئدازاپ
 وہ ہئاور ےس دادفب یک کیس اہل ۔ایکر وم ام وک ہیر ڈر تیبا اطساووک ٣ے وکل انی” ےن سا اھ ات ٹپ ہن نب ھپ ےس دازر یش نیا ۔یرک
 ۔ایکن توالت مپ تس با یقپاےسا ےٹہلودلار صا: ۓاتب تالاع ےک دادفب داایگالچ لپ سناتور ارس

 تاودروایلاپ دوکن وقالع لورٹنکیبز ےن ںورنوگےس تفالخد ےک لرز یخ کں یہ ۓ آر کن ایی یدامپ.....: تل عج یں وار 2
 ےارکوہ ا ںوقالع یئالسا ے رند دعب ےک تلوو نیل را۔ےھت ےس راج ےتوہ ورک لکم زور زور تموحےۓ ا وک یہی

 یار ری خارق مرگ ی دادخپ تفاقلراد ےن ںوکولناہکک کں اہی ےھت ےہ ررکم یس شم لا شل
 ۔ےاتکر قاقتخااکےناج ےس ر1 ک رخ ؟ےک تو یپا کلا کلا کیا پ ہک

 اتر مز زم کیا اکن ادنان یئاوج ہلودلا زخمز وا شاتر سیئافو ناہفصاوج ےس ہہوا ودامت ب قوا ےس تفالخوج ےس ںیم ںوگول نا
 یوی ردوا ےس نس درک اریوب را لو نا دی اوت شرت اي گپ سوق + ساوه
 سا ۔ےھت نم ہر یقاب ےت نایمرد ےک تارفورلج وج ےتالعہوروادادفب فرض یم ارتقا کسر يا افا اھت یل ےس ںی توک (رئاد ےپا
 ےک ڈرا ریما واھ اتل ںیم ھت کیسا ڈود کا کت نطلسو تموکعیکن ا ٹو روا ےھت ےہ را ےگ سو رپ نا تودہ ارمادوج واہ ےک

 : بام اتاچایدرک موسوم ےس بقا

 ٠ نیہا الاو ےے نسوکت سود شا ای رود م یک لف کے ں اہ یگایکن ایب یواہکا :طڈ رپ دادخب اک لودلام
 رواج ےس لو راز وین یو فرخ دا یش نیا یلانی رکن یہ رکن ایج مہ یھباہکا ہی ۔ایکرومام رپ طساو ہشوکل انی ےن کا ۔ےہ دار یش
 ںی ید متولد رله اچ یکم روم کل رک اف حلوا لااحد ال ےن رکت سول طساو ا کی
 شاپ ساتن ورا رک کت سکقل یم ہلمت یل رکنا رپ ابات ےک رک مروا واں وک وازی ہا اید رل ق د ارغب ےک تم وف
 ییہ ن سنی شا ڈی رک اک احا ےک یا یکم لاو شوارب رکے کیه اکو ازای م شپ در یز ہفیلخرداایکفک اھچ لسی
 با یو لا روا لو لات اھ ےک دوی نرو یاس س توال اراد رکھ ڈو ڈ وک ےس فخر وا ایک یھب
 دعب ےک لا ۔ایونہہکس اک ب اقلا ےک ین ارواایکب قلع ےس باقلا ینا ےک رکرومام رپ لوبوسصےک ناوکں ول نلا ےن یکن یت قت
 واور لاح ےس رات کا ایر رکل او> ےک لو لای ادب ےنہضیلغ۔ یکل صا ییروضتف رش کوہر ضاح ںی تفالخراب رو ےن ہلودلام

 ۔ایگاراچپ ےس بقک یارو اایمایک سنے بقل اطل

 تاز یک لف ت اتا وچ رکا ر ںی اب با ےس اپ انھن رک کد کنڈ تالا ہد ےک یس اہ تل وور کس تالار
 رواہ ول یب کت یش ت سوز ام زے ی فالق رہ ت الام ےک اقاخ نا ے د کاپ ۔ ںی رووا ل ییہ ورک یم ےہ ر قات یکے
 کک نفس فوت هر رد لمس ارد فر اغلخ ہور گ ںیماج ےس جرد مم تاعقاو ےک ہت وید ےک نا

 نای ےخ ترا بان رب ہیسایع ت لودوج سم نے ک تالاع ےک یت وکر وا مل مہ وکت الاح اپ ےک ناروا ںی ےلاو ےن کو حتآم ہر کذاک

 ٣۷۸ سد لب شا نبا لاک تر کر ا ۰0



 مورصح.....مراچ رلچ ۱ ۳۷۵ ۰ ۳ نورظنم ترا

 زلف تست سد تقالخ نام کس اب ال _هانفرش اکسل رگ ماوکت اورو تست م رپ ںاہو ےک رگ
 چسب وا ق نار کک یو عب ےک نارنج متد کش

 زمین فرصوج یک ایوب بلا را راه یھ یخ یہ تر مرق یموادفب لور لار حم. لود لاح ن اططاس
 قرار نامی تایر اس ید هزیلق شو ۳در ےس لنا ۔اگل ےن را کت ناقوا نم تلافک لول
 ین بجا یر لار: لپ ستاری رومی تاکہ زاری تااپ نب لش اوا روات یارک
 وک رفناوپا تنطلسلارمزو سیم نی سا ۔ایلانو یب اه یر ہفیغرواایگا دادقپ ے لاؤ مرکن یر یو تاوہ زور رفت الف تر

 ورود ےہ لولا زہ ںیم نک ابن کس رد در اردک نمت ےن یا ایگ مر کرامفر گند نیو کس ترازو کا
 _ایگتادرایساد ےک کن ےس بنا پارداک اطع تسوکدساوپوصک

 اپ راتکر سب ےتلاح یساوام دنچ یکن ہظیلغروا۔اب رک ڈ کنر یک اکدادخب تیا اراو رعب ےک لغ ےک ہلورملاز ھم ....:یو میا ی

 ےس ےک رٹ لا الور لازحم سرک یر 9-۳ مود یر را و هز ی راہ ی فیفا درج دوران یاری یا

 ےک شااقطاع لپ رد یا زیر قعاعابرد لبیک ۔ایگ ہر یفساکن اسارخنزوگن ارود یىاےس یتافنا۔ یئوہادیپ نم یشک
 ہفیلخےحم دب فرطیکی فش یلغوکی وا تسدرہ اظ ادرک اشاوآ وہی یوو ےن لو دلار ےس ےک وم ےس آگ ام ےک یارو موق یکی اتا

 رح رحب لا حس تفالخرم ستر کلپ تاب ےن ںومھدرگپا جڑ جت -ںیہ اج ان رکی ول تسد ںوددبہکےک ہل اخیم ےن ا

 ہقاو اسد روک اہ ورا ےئ ال رپ ناکم ےک ہلودلا وب ری فید و او داور بناج یک گے لوس
 رز )یکزاریش ر تابا ۔ یوم یرا زاب مرک کرام ٹول ںیم را زای ایل وار فقر کلا ےک ںوگول دایکم اپ رب ہماگنہ روا روش ےس

 ٭۔ے ےک رز خراپ ںرہ کیا تالغ کیف کے کا ومآ یاو تاور ۔ایک رر افرا یک( یوی کک یت

 د اخ ارتش نب لش ابا
 ی لپ سن تفلف گچ کت میم کت فال یر تنم فا نا 5 :تالخغ شا شا

 بجا ہل اھت ایکو لو ود ےس ناج فوخیز تقفو سا۔ایوجرنوعڈوکس ا ےن یحعسیلخر حب ےک ین تخ ےس جو سا اقرار وگداکت فالخ حر

 یکی یک الغ یک یا ےس لو لار ت یک لام یا ین یف کک اہ یک ھچک آب ناک ےک لو دلاری ا آدادخا لود لاح”
 ہفیلغے ہت رط ید اش رواایکرا رھا اکی ٹورم یا ےن سا ایگ اي معاد ہفیلظ لور رعب ےک یا اید بتلا د خا ےس اروا

 ایمل ٹن

 کما 7 لم رایخاروا بق ےک ہی خر وا اھت لو ار ریتم فیل سایت تفالط تست لا اچ : رود واپس اک ساع

 کت مولی کود تم سرکار پ تو نباش یاب یق و تم یکت فا گرا اب اپرا

 لس وات وقتا لی ؟تفافج تنها وی یکم تر ین ایچ اکی لاد زرہ رے یساپعتفالخ ای آ ایکرود

 ترازووکں جک پوکی مج واھتل یم بق ےک لور لازح حر مک را زو اپر تا ےک لام اظ اکتفالخ ےارس روا ں ورکا فرم
 اھت اتکا طعو دہ اک

 یھت برف ات لپ سا هد اپ اس ییا تناغم کی مفهوم. 6
 ۔ایکرابن اک یورو ےن اراک تاپ لزوم ترک ترا تخم کیش لی ی یو زم یک



 مورصح ... مزاچ رج س٦۷۷ نورنا

 مالعا تا شرط اوج ات مر یکم ور لود لارح کاتب بباب تہ اک ف رت روا لغ یا ....:ہچو ےتیبوف یک و یس ع
 کے اتاپ ایکن ایم ےس تایاور ربت اھتر ن لک اہ وک ا لایخ اک یا کل یاس قی اعم روارادقرطےک ہیولعےس ےناہز ےک ےنال
 اے تکا الغ تاب ےہ 'یئد ۓئار ےنریشیکاھترکودارااکےنرکل کت فالخ بصنم فرط یک ولعےس یس ات ارنا ےن لودلازعم
 فالغےراہتدد کا ام آیگتقوابیادرو فا نت کو لخت سا E شرک اب نر فیلفوا تے یا 2

 بصنموکت الخ نیقحر یکے ری رتبک اگل نیر ای کی نور ھا ےس ضق ےراہقدرواےک وس کین یھچوی مقروااگکےن ماکے موت دامت

 کاو ےس ر سیم یجہیایع ن ادا وکت الف بتم بط م ےک ےہ لورلاز هم مر قرات عیےک ےن کد یفسوہایسرواود ےن راہ رپ تقالخ
 سم ضبق ےک ہفیلخ ایگ آس یم ضیق ےک یا قر عار سرو اید هرودرورکل ور اچ رقم اکے فرط یب ارواح رک لس تارا مات
 : رم ارغوان تنور لا کل لس ےک ترور گاہ رولا ےس فرط کل ود لازمو یر زا فرص

 یخروا تنطاسرومارب دب وج اوہ ےس ہجپر ےک کا یکی رکات وص ےس ی ات تا ق کف یل انکا طع تاب اخر وانگر قع م اعراب در ےن اک
 ۔اگوہ بااغروا یکداھ رپ

 شرم نوک بقل سایت اتام ایک طاق بق ےک ناطلساھت تھک رایتخنا اکردیفسودایس ےک تنططلسروماوج ور کود

 تفت تن نا ویلا ی کا ترا لا اپ .تسوک+ ترقی لشکر اقا یار
 ور 9 هلا ال رومال ربدملا هللا و کریس ایع نادان نک ولس روا لقفل بوم

 سیم یکے ےس زوروا وان توام بت ےس ںیہ کش سب نو توقع ےنوہہ یکواح ےک ہلودملازتم.....:رئام 7 اھ ست

 2 ےک ےن رش نر رفت لادن _ دن یھب تردر ضا کس لابی ےس فرطیقپ اف اب یکتہب تقو ےتوہ لیاق ےن دلاز میک بو

 یخ ماوس یہا جوک ویت سروا لور الاس یا ےنرک شو اب لام اک ربا اکسیر قد لک
 نار تابصتروا تاب شاکی راوی چ یکن یک ایکو مرہ مترو مادار یش ںی د نر یگاپ سی ںوہعآت اپی اقا

 نر یکل وؤئاگیپپ یاب بج ےل رکہضق رب لو گواہ آے رسودرکڑوھچیوکں لات اجوہ نارمو لو اگوج ہک لرکرایتخ ار یورپ ےن لور الا پب ےک
 ںی لت یہ کی ارو کس شپ ایاعر۔ یھی کوہ دح یروجو ملی یھ نا وکلا ٹولروا یئاگنہم ترک شاخ ںؤاگےرسود نا اجوب

E REرود رز شا تاپ تاپ لاو« از  
 - تاجیک وسو لوی را ڈا

 اروا آلو لا رھ حب ےس رکی یر تلا یم کک کب م اظ اروا کک کک تم کیا فرخ :تاما فا ےک ہیلو ملازم
 لیعتل وصب کول یجب ایکر رقم ی ریہ ماظتاروا تظافت یک کوک لود نیب رب اکا وا ںور اس ےنپا یک وف فرط یک کک م اطا ےس
 رضایت وا کات رگ زو کس نلودملا زم: ےس جو سا۔ےتوہرداص اکا یتباطم ےک لڈڈروپر یکی شا یم لوصو یک الو ےک
 کارا وصح ےک لا ےہ لور لا تفکیک وفا روا کوج واب ۔ یوم روک لاح یاب یکی یو وم فر فر وہ نیت کت اب کک

 ۔اگآ خیس تاماھنا ےڑب ےڑب وکل وصالف یک ت نار لورلاز عم قو او ہی پ سنو رط۔اتکس آم اکت رورض تو ج اوج تم نر ار

 ابی یاب و ریشه ترف امت وای ریپ دام اک ت ری سیم وت کل اےس سا۔ ئی داھڑب فلا دروا یت مجرع یر گا
 -ےاضاقاک ی انا تعبیر

 یک یم تقیقت ےہ بلطم اک اتم بوس واہ اک ناداخ یم ضیلخےکے نا اہک کی ی ن ارنا یاب تالف اپ روک فیس ب باطما سا ....٭
 )وامام )یک

 (دوابات )سرب لوک اے تگ نیکرد مات لات ..۵

 رییس لو



 ودرج مراهچ رلج ت۳ نورلغیاًرات

 دمے ےسا بتن ارت بہلودلارصان یا لڑا ہر ن کے ضق ےک ورلاز مروا نویی ری... لب دارا لو دلا مان
 شو لا مت آر نر نسل اسکان یاد ربا ام لوس کر ترین انچار ڈک اخ
 دکر الاس وب ین ناب تور ار لود پںم کم ماقم ایکن ادررپ اسکار صابر
 روا یورک ایت رک ارخب نس_لورلارصان تاچ ۔ایگالچ اپ ےک ہلودلارصان ےھت ہار ےک اوج تیں ووا ناروا الا ڈک ےن لان
 ےک عی فیاض ےس لاہور ایل ت ولات ےک ںیم لوب وصےک او لارا تہی رکے سجد کا ردا ایک ب بتاج یک ی رکی کد یان ناری لولا
 اد ماز راک اہ چن انچاھف لم باج یقر شملودمارصان تب با رخ درب ےک رک اا ھب

 ست ی اید اصن رد بسر یر لو لازم نایک فا کیا لودر: گچ ےرلورلا

 ےیل ےک ہکمساک لا ںیم ند نیل ۔ایدادکنےس ہبطعخ یھب مان اکضیلخےک سا ید سے ےن رم ںوکوھب بس ےک بس یئوہ یئارک اکر کت کولا

 ہن یف ایم اک یک رکا رام نور لو دلار صاف لول حاب کا الات یھی کس اکم ان ےک یکادواایکل خاد ںیم ہطخوکم ان ےک ریلی ورک نا

 تار زور کیا کی گلہ ام یکی ایم کوا سش یا روا چپ لگام کیا ےتالچ ےل ایلرکودارااکے ناچ ےچ زاوہاک ڑوھچدادقب رکا تلو

 ولاي ا رار ہے وک کادو مکرر ابد سکس نسب کس وف ر لاذ چا ےک ر اظ یک

 اراده تسلیم کت سکسی گپ بات ےل ےک ماتت کیش -

 تدارک یکی اےس ت نیکو یک ڈک ںی ےک ہلودلارصان راے: ر کمی مگن ہلودلازتمناردد شا ٦ :تسلق یک ضا

 ۱ یکن الاد نہا ےس ہلورلاز کرب ےک یا ےک ےس داب یو وراز یو ورش کرک راف م وار خ! یک رکرازباک ترازو لاک کپ ین ان

 ای آل باد لس تفالف مقر فیفا اس۵ مرا چخ انچ دارا واتم

 . اپ ےک ہلو دلا ینا ےک روش ےہ روش ےک ارم نور تروا ایک م ایت لیا بک ےن لورلارص عرب ےک او سا ۳ یزحنروارصان

 ےک تار اس ےک دا یش نارکن یت ہلودملا صا ۔ےۓئگ کرب آکے لدار کک گل رخ کس اوکی ورم !رما فر تفر اھم انک
 ہلودلارڑتشروا ےک ادبی در کش اور لسی وکلا ےن ہیرا رق ایگوہ نی زگوانپ رکا اج اپ کسر زاید گاھب فرط کا ی رخ ےک اجد تنو

 ۔ ی تساوخرو ےن اکا ایج یوم تح اص نامر ےک

 کے ہلودلارضان روا ایلانب ریما انپاوکی زار یش نیم قفترعب ےک ےنوہرارفےک ہلورلارصان ےن لوک. فالف نوت

 کک س دص ثیدح ےس ران راجن ےس ںیم روا ےگ ب ےک 1سم بق انےک سا کک ںی ےک کر ایف رگوکء ارم اروا ناصری رک

 کک کل ودلارصان تا ےک یىی“ فنڈ ہارمزو ےک سار کشی ولا تست یقافنا یئکوہریھکر ےس ہلودلارص ان م مے آ

 روا یر مقر لس یر رب سل ےک ہلودلار صا: کچ نادم روا یو یئاڑلیکن اسکی انچاھاکمپ

 بس ۳تا اپ ےک لو لار ےس لو لار انوکو ذر یش نیا ےن ی ریہ غلا

 م یی ےس لز یکی کلات کلو راز تور ےس یری نہ کاتدا نک ۰: ی ورعب کل ور لاح
 اکں وجوٹنوڈود _ یکن اور وق تارک ادم هان ری سمند ناج یک او ھت رادرس یئارکگی ہن ےک اشتر

 ھتاس خفیف لو لا حر ست سرب لس سا ےئل رکر ارگ ضا یارک ارد یک کاب ےس کج ناوی فک رص اوہ بات

 ذات اجر ےس لولا کارت ایک ایت اکی تس ارو وہ ناور ےس ےک ےس رک زوالا باج در
 لک اس لورلاز ےک رک ل کاج کہ رو یک الادب اینک بم رت ےک ہزمصب تقو نج اھکباوجار دی دیت ےن ہلودلا زم ایکب لط با وج

 یر روا زلف کس کم ایق نودنچ ۔ایلرکض قہر صھب تا ےک هایمان لورم چاي اپ ےک طا رقرکک گاھپ مع اقتاوارا



 رر ماه رج ۳۷۸ نورلغ بارات
 یت یلخر و ایگ ول یاد دادقب ےم رک اق اط ےہ لولا دای ںی نارا ماب اوہ تاور زاوہا ےل ےس دلو اب ارور

 ۰ بایگ آلجاووارخب

 ایگ م عازم اکو از ال ۔اید تگ ارخرکاپ یی ےہ لو لارص انکی ک راک لک ف ےک لود لازح اد .. زا
 رکا قی ہلودلارصان ون اھڑب فر کل مس رام رب ےن ہلودلارصان مهر یدکی گور مرز

 لود لار حک )رول نگر نرود نا سرو کس زط ر لسم نایب روا یارک رگ ولو لار ایگالچ نھ

 ےک ادر ھے ےک اچان اوہ نک لج یا ڈے اہ آے ے اچ پے ر وا ناچ ج نارا رکی مس بس لا
 نوقلع یاشهتح بلعو نشروا هیج لوم کپ ےہ راک مک ور اک طخ ےک رود تورا روتے لورلازعم

 دا نور ےک رچ'اجروا اگے رض لولا صان ب ورش یکی اوا تالاس متروک ےک عارف رطل ب اے ایارکضق ےن نلودلا فیس

 سرب تراکت او کس نقی فرواایگ اھم ان یخ انچ سا اپ یکم کس بن لورم روال نگر لو
 _ئگ آں یلاو لیلورلارعص نروادادقإلورلاڑح حب ےک یا اید رک العا

 بیو ای اب کے فو ےک ما سرت الو صعود اقای نزن ار... ںی اش: نار
 تالار زوج اب کن 72 دی روا رگ اقوارازگپ راکشےک ںیرپ روا یھ ایگوم نی ماق تند دت ںاہچ و لج

 نج ماظلاوباروہ فان ےس تول یتاش رس ینہ وہ توق سا ےس سج یئوہ عشرک ؟ اپ ےک لا تععامج کیا یکل وروچ دوا وب ارم
 نارمتس تو یا ا۔ایدرکر رقم زا نا کب اط فارطارواہدناج رکے داوا ا اے ا لاو کت رس ورد یک سس ورم نوک کیم

 شات اوور لا فر رتفر روا يا لق اس نیز کروا کیا یکہ روا ہہ دایز فرط یک رات یک روا ب7تال 1ے

 یٗ ںایئالو حت یم ضش اروا نار انچ یک اور خوف کیا سی یتا یکر فن ارمزو ےنپا لو سم رکن فسا
 _ایگگ اپ نارمردا ےگ ہر امفرگل خو ل ہا ےک نار باب

 تب زت کر کاایک مکر مترو م اار اس ناچ یکم لاتا سم ںراف کوہ لاداک ن اردد یا ےس ناتا... : عو یئاشروا نار
 یارک ام مارو لج زار یشاروف مے ل ےک ئالصا یکروما گرفتار الا یک ا ےس ولار ےک وہ
 یگ کس رو اای گہ اوھمنشاکں وتسود روا ںویماح ےک سار ایک لبه یر لا نا منا ترا ای اور فریز اشک نت تا
 انچ ایکن اور ےئل ےک یل کرس یکن ارھھتاس ےک عوف اکا ڑلکن اب زوررالاس پس یئارگیئ ان یا ذی خاک اوکلددلاز ھم یئآٹ ول توق لو:
 ےک مل ئاوکن اب زور ےن نار یئوہ یئا ڑلناردیسےلھک یکن اب زودروا ناگ ناد کیاا۔یجر ینوہ یا ڑی ںویٹاھکروا ںوہار کش یکہ لم ںّقدم
 رپ پاش ےن سا سم تار ۔ایل ٹولوکو اگ کش ایکس ا ےن لوس کس نامش گام رکا یک سارک شاک اروا ناہب ڈور یشانچ ایرک زم

 کیش
 دنب رتسار که را تس له ذ رک زیر هژاعد ندووردا لعاب تر یکن ارے ےل او لا... هر روا کیا یار

 موم کنار تر ںیم ہر صلہ جوک کل لازم اوہررقم یک یک روا یئکوہ تافو خنک رکاب 2

 ہنازورروا یک شک اپ ہا ےن ییا در ایفا له تاپ شا یکی نر کش وا یئدددح ےس عروفراک رجتروا بابسا کب ۶تال آید
 ےک یھ کس یلایخ سنا ےن ناہب زور اھم برق ےک ےتتار گن کیا نارمع ےتڑلےتڑلکفک تں اہیب ۔اگل ےنرکف وآن اےک رکے

 یک لکی اے یراق ار یک اےک ا مو خوف یر اسوہ نکئایدلج یت کد ۓئادہب اپ نر ناسا ایم اکرم
 چاپل رو لارلارضقی کو یدرکت ییگشوگلور لازم مک مت نابیزدر ل لمن کما کا نیر کر اکا اک

 ج رواد ےک یخ زوم بان مان کس ین ری یک زور درک رخ یباطم ےک رم یٹپاہیپ وداراسہکے ین سا ضم



 مودم. ماچ رج ۰ ۳۸۵۷  نورظنایرا

 ےک [اوہاترکت راو لغم ےک لاک بیمار توق کرو ہہ نار عن باطم ےک می اے یک کریک کے رکی لمس

 کن ےن عوف کا ےس خس اس روا یک ےس ےک ب یک کرک کر کل وکار و دھکے صح ییا ےک کاک نار وا ایک تدب

 ویا هک سا ۔اوہارٹنکف اچ تام ےک ںی تے روا ۔ایکارھگے کن جا اراک ی یر سپه یوم ی اکوج یورکر اغا رک

 ایک کرک ترواادوکل دریک گن یاران درواقع یدک

 رسد تسورن یک طب داود کل اپ ےک ناروکل ایخب لنا ےک نارمع ےن ہلودلازحمکوہ روبج...:یرشروگی کن ارمع

 تۆو 2پ تروص یکم اکوسا یم تود توک ی ب تکو ناش یکن ارگ ےس یا ادرک رو ں ور الا پس ےک لود لاز ما یھت ےن نارت_لرک

 مص یک اھت ایک ےک نج ےس نارگیمزواکہ لوازم یب بصصحا نب جشرفنٹیرا.....ترازو یک لک لات کی رم

 تاب د«کراعش تیاطک یک یکعم ٹاس لو راز نوچ یئوہ تافو یکرغت زا نارود سا ۔اھت بان اکس ا یھلایمئ نب نس شیپا سیم یکدوجوم

 (ھڑطق)پ ترازو ٤رپ عوک ارحب ےک تاق کرا ےل لاح ےس چو یا یت یبا ہہ ,رظ یکن شر زور تسایسد ماظتاروا: یاد

 ےک ہرصب لیا پی درک لایک مت وروج ےن یاو نانچ گری اکیلا یر ںیم نا ارف قلق ترازو یک ا_ یورک لس ںی

 ےن رکل صا قوت ہا نیققح ےہ رودرودروا یکے ن وہ یئازفارق یکل طپ ملعل ا ۔ایدرکروو ےھت التب ےس دام ز ےک ںیہ دی بہو سول نم

Eدیک لوح س ترازو ريکاردو لازم 7  

 ساق راگ ننگ کوہ ےس کلم ےک نا فرط یکہ رصباک ود عموما رقیکں یم ۓ رکن ایببوا مہ .....>رمصایم اکہ رصب

 ہطمارتیکی ریٹ وکرم ہد نب فسیب تقو سنئایبا۔ںیہ ےگ کر رک کوک اھت ۓ آی یہ تالم اعم نایمرد ےک ںولود عا ھی وج ںیم ےراپ

 کد ی خير بیان امر هه دن را یلا ںیم فورصم یم یرایت رگ یم ےل ام ےک ولو

 ۳ ۳ ات هرم کر نیا کچ ا ے می زاوہا تو لا یی زو۔یدرکرافلیرپ ہر لک ہال سار ےک پرو دوٹروا

 ناسا بیر هرم راک سی بدر وال رگ لس فر لور رو ياد تره ےس پکے ک فسول روااڈود

 ۱ رفقا وای راکت سگ یی راک یک سد ۱

 اک ی پاس ما عسل صدا که اپ ۲... م لوم کل ورلازعم

 م الر ت لوں والا کدام ےک راک ےہ لود لاح انچ ۔یدرکد یب یب عار ےنرہلودلارصاایردداک ماس۳ تو

 لک ںیم تس ایرو اوا ی تیا کارا ماترد اھو لا یر یس اک ر ی لدار یکی چی زواک اتا ےک سا ںی

 ےک لودلاڑع ےس یاد کور ےس ےس این لم ہر دادسروکں وت اہ د.ایار بھکر مہر خو یٹشاوک مقوا نیس لوم یت

 کرانه رب اپ نت مرگ جا نه ےہ لود لارج روکا ڈین رکان ماس اک ت بییصم فر

 فرط ران رب تقدیم لعاب کده کلر شعار. دالوا یکر صا

 تا ےک فاسو ی ولیکو دلار رواہ درام ناو ےس وف کلو دلازعم مم تلف تا کی تکی او و کل لارص یورو

 لاج ااککت اب ساداموا یکہ لددلارصان۔یئڑوہ فورصم یم ےن رکل باسو لاب روا ےن ولر تاس ےک نانی حوف یک ولازم یک اہ

 ےک ئل رکرافر گیس یقابایگ آماکح وف زا کت مرم بوق یک وف کلودملاز روا یگ آبا ےک وف ینہ اےک رک

 قرن ےک ہیک اہ ریو کن یے لو لار رکا فرط یکن مشک لت ودلازعم ....:تسا ورد یک ےن وم

 ےک ر کل اع تم زااروا گورک تس اوقرو یکن پا یی تمرخ یکہلودملاز ھما ژود گام لدازور ےن ںویھتاسرٹک! ےک سارگکلای

 باع کاپ ےک ہلودلا فیس یئاھ تے ا رکھ کر کی ڈ گریہ اک ں ویت ےس ال ودار صا ےس 1چ اپ ےک ہلودلاز مرکز وچ تا ساک ور لاراب



 د ماچ رلج ۱ Fae _نورلف مارات

 هر رخ ےن رکےت کس لو ملاک تایر تالاع۔ تر اوت 7۶ے لددلا فیس۔ایالچ
 E لیک یر لا کد تخم ورا فیس. هری اجر قبر یکی رق ندا اردک
 ۱ ای اچ سلاد بااج یک ارکیلہ لازم

 برو وب تم یر حب کم ارگ ورکت یو کلر لوط اتا یرایب ۔ایگوہرایب ہلورلاز می ھ۵ : رگ کل ورلا رم
 دادقإ ۓالاپدواایکرہ ام ںوسارپ ےن ڈوھچتدادقب ےک سا ےن بابحاروا ںویماع ےک سا ایگا چا ذاوکےس ےرارا ےک زاوہا ےل ےکاوہو
 یکے وہ ہدایز خر شایاون ناکم یدادقب ے الاپ ےک رگ رات کیس لات ج _ایدوروشماکے او نام 2 توک ںی
 4 لوصیپور درب ےس ںوگواے 2 چو

eےہ جو یارو ایک و مالسارپ ھحتاپ ےک درا ےن منور کوہ ےۓئ آ تڑپ رپ وم مت... :یرادییزز وار یک تر داد ما  
 فتا لو پ آی یکے سا اھت اکہرےس نے رکے E وی و و

 :یرامک یوم یک "ترابی چنگل ارب ےاوردےک دادفب دی اچ لود »هم ۳

 نمو هدج# دنع نسحلا نفد نع عنم نمواک دفتمطاف بصغ نم یلعو نایفس نب 6 دوا فل سا

 ۱ “ یروشلا نع 6 سابعلا جرحخا نمورذابا9 یفن
 ودارااک اعراب ود ےس لور لازا اٹھ ےس ی رک کت راع سا لیم تارودمت آے اج کی سہ یک راپ فرط یک۔لودلازمم
 ےن کپ ملا لعل اصلا ور لر اعم تر ۓایہ ےک تراہع لاہکہیقد ےار ہی دوا کت قلات کت اپ یا ےن یزو ایک
 سان لو

 و م تس راتاو لاک ھے نری ےک لورا حیا ی ذ ید راھشا یکن کیتا -:دایب فری
 راس ہکایرداص ماع مت 2 دانا نین مت زخپ وک( مر یوسو )ارام میل اس هد کردید تاک ےنامںیشیخروا
 7 رخ شرور رکن یب روا واکس اپل یاب ےدنشاپ ےک تاہی د ورش ےس اج کت تخورفودی 2م یزچ یر و اج یگدرکرنب ںی کد

 یزب یکم عکس ئا ےن ںوتھشو ءایلرکل ال ےس لو ھٹوکں وراسخیردواوہ او ڈا وزی یم نیم تام ہک حرط سا سینا رکو اسےرچچ روا ںولاپ
 اھ وک کن را فدا کب یر مشروب کت سد ےک رامن مد تنس لا 07

 نایمرد ےک عیشرواےک ناگ رکن تشادرب تیا انچ یگ ہداع اکر سار چپ ش و کش تا شال
 ایگ ل توا باہ او لاب اک نس ۹ ۔ایگوہاپ بدین

 ایک وک رط کد او ےل ےک ےن کک نج سنا نت نر طب ےنرلودلازت+ سی ھ ۵۵ ےک :گ شپ فرط کنار

 ےر منوی م یا کوم تاور لیا ےس طساددوخرولاب دعا توپ فر یک اطب ےک کر رقم کلر او سن نی سم لک کس اوروا

 ےن ےک ناولن ص ےک سوم ی اروا ےیل نیکو ک رف تس ما شل واوج تشهل شاپ نایفم نب یواعم ..
 4 لااروا نوعی لا ا ا رک ا 4 نو دب رشک وبا ےن سٹور

 تاب ناروا لام 0 ہم نارام ےس کا... ےک
 ر یک ام اس ےل ےک ت حامد مار آےک نمو یی لام رف ےن دن نعت رنج تقفاوم یکے ار کن ات قسم 2

 (۳ ۵ ہل نر ق لن جت ) ںیہ تحکی لا آے دادی وم یش ںی چک گیر ڈی کاٹا ںیہ ےل دارو یر رح



 موورصح مراه رلج ۳۶۱ نورلظنا ترا

 شب ےک ےناج گا ےک نان ۔اھتایکفک اھپ اح نارنروکریخ انچ ۔اھتاھکررکضخجف ےن ہطمار قرب نام ایپ بناج کنار بی
 نب لار تے ردد تالا رام وک اے کیک رک ابو رکر رت ٹراما بصنم اھت ے ںیم یسناوجوکس یک یار کوہ نفر یش ل اروا نام

 تاک افت بتاکاکہطمارق لپ ےس ساوجوکما نم یم ےن سا ۔ایاھٹنرپ کرک کت رام رد شرک نر جوک اور نا
 میں ںیہ ؟ںی لاو رنج یا دوس دما تان کس لری )باک پا ےن ننئادب ۶ ند کیا ۔ایکاطخ

 نج یل پا یونانی نرو اپ دو لا ریس وتو نی قوت کاپ تتلو کس تا
 ایک کرک تاک رک ت ےس تما ؟دبحیتا

 گام ام تش زر پارک رض اح ےک نات روگ اووم حنا وت ین طاوس نکا لودلازمارنہا..... کز نام
 سن ف نب سابع نیم یر لاول ےک رک کاج ںایتشکی توس یارو اہ آیا ےس طا رک ےھت یس وک نالو لاح ین انچ ۔ کت ساوخرو
 مک تر زر اکرم نان بلور اب دره بنات لاک ۵ولی یو یدرکی نفر مپ نا ا۷ک
 ےس ته لا کر ادا یک ول فرطل لس لورم ےک ايمان اس نمی درک یترفرگالج یکن ات با ںایتشک ی اون ر ےگ

 ایک باد خاک ی تس نارگنارود کارو ا ایگ ای ہا لار ماتم ات مکرر کنان الا

 لی انار ذکر کن اتکا لس. کیک یزد و کدام ہام.....:تافو یک یزو
 کر یب تدباتوکں اکر کج وک ایند سا اگ 7ل شا مایپ یم یع ہتسار لپ ےس ےیٹیکدادفب رک ایگ ول باج کو ارغب سیم یو ایکوہ
 ےن روا مادح نیا م۔ایلر کا ہضوکت انکم ردا باسا لاب ےک ا ےن لولا زہ یک ترازو ےب نش کرب ورت ےک یک “ایگ الدادغب رک

 شایع نج ھش خر لاواروا یز اریش نا اعضا ےک یا اید لا ڈ ںیم لج ےک رک فروا س غ ی کت مخ کی ا یک نوکیا
 ۔ایگا ید ںی بلاک ترازو وکی کے س لیٹ نارگگےۓ وہ رر تتر وا ں ار ککے تنطاسو تسایسروما: سض ض نب

 تی کب راہ رک ادخباھترایہا آس چادداد شب ےک کت لام ےس نیئاش نم نارمل و لازم تقو سج. ...:تافو یگلورلازعم

 رقص ان ره لورم و لا کے ےس اےک کم واں وم ام ےک تضطاسو تام ناپاوخ اوہ وا تم واک نیک را ایکو مروہ ےس نک رک

 ۔ یک وکری شاپ ےن یا۔ایگرم ںیم ھی ۳۵۷یا کرام روا ےک واز مالغا ارو

 تافو تقوإ ےن ہلودملاز میک ےن سیب تا ےنپہا تموقمامز ےن ہلودلاز دب ےک ےن رم ےک لو راز ....:تاامأ کلورلازع

 مامت ے ذروشم ےک یچناروا تعاطا یک اھت ڑباکلودلا نر ی2 لودلادضحر و اھت یئاھپ کلو مو اپ کلو دلِ )لو لا نگر وک واز
 یھب تک الو کس ناو حر ررفلاوباروا سابع لو اں وہاں ونودروا بججاح نشینی یک تو ےس و ماما تنطاسروما

 یکں و فخر وا ںوتروچ ں تو ایکو ہہ فورصم ںیم بود کد ہاورب کل تو ناب ےک مپ تا قد لورم کت یو

 مانج نارادرص یئارگیئ ان ےن ہلودلازع کما وہ ہی رپ سا و رمل۔یئگوہادیپ یکدیشکروا ترخانم ےس ہلودلازوکں وگول نا ےل سا اگل ےب ر یش تبحص

 را زاب مرک کں وگول ےک ہجیرد یفدا ےس ےناج لکنےک تم نب رباک روا تلود نیکارا۔اید کف رط یک ورا یک ارکل اک ےرادفیوک

 اس سه بسيار اس یک کوب کوک ینا یھب ن ںوکر تب. جل اوہ ےی زورروا فا اظ ےنپا ےس ہلودملاز کوہ نے ںوہنا۔ یو

 ۱ ۱ ای وادخب ی اینم را اوز

 ا چچا تمول ےس ہلورلازع تقو سنجاھت ںیم نامخ تقو  تافو کر لورلازحم حیرفلاب...:تمسلت اک خرذلا وبا

 تام ےد ےددن مع مایق ںیم یب ناکوھبہلودلازروا تست ترازو رپ سابع لضفأوبا کے د یخ سا ےن جرشلاوا۔یک سیم
 ےن اوہ طخ س نرزواای کل کچل یخ اک رفاقت یک ًدادفب ےک ر کور ےھت ےئوہ ۓ کل اوجوب اول لورلارضعرک



 مور رض .....مرامچ رلچ ۱ Fer نورظنما ترا

 دیک آلت ید را

 ےس لولا شب تاب مپ اتم کس لو لا اب سا هوازی کس بک یا... نمک
 اقلید ساب اچ زوج کس ربط ساواک کر یراق روس شال ایمزو ےہ
 و هری رپ سا تا ید وا اج ای دی دور صا ھتاس ےک تل ارصموکمتکں وہاب آے دصقم لا لای لر ید رپ 7-7

 س ےک شاو بارک ل اکے ہنازرخ ھج اردو درد یک آں یم ےن اھ ا یھی ھوا ۔ےہ رور ید یاب کر اں م اک اار ومر ار
 تقو کوک اوہارگشلےن لضنفأو بار عد ؛ ۔ ےس یاو یی ےل ےک رہ روع لقت موت کو رعب باک یکے جرج لانه کناف دا سد جت
 COTES شکر ورکر ہر صب ےس ایر او یوو وتی ۲ترا رر قود بج اید مکے رک کریم! ےس فرط یک یا پہر ت راتروا

 جھڑ مار ےک رکدیقردا۔ایھ ایل ٹول بابساد لا داایگوہداب رب کش اس اکیس ادوااکسےددن باوج کلات ےک یک ےس لش لوچ وف لوٹیودودروااڑپ
 یک سا لول نر رجب ےک ہیقاو سا لس اکہ لو اھت یگ ایل ٹول اکل ا ںیرقاو اوج ںیم باہم او لایا ایگ و
 کت اہ یکد ےدریکاج ےل ےک ے را کک ا ےس ہلددلادقح۔اید کا ےک ہلودلادقحر کد یئاہ ےک رک تشکر وا یکش ات یک ار
 ۔یئاپ تافو ےن کا شعر رک

 لو ورد کم ھر وج دعب ےس ےن کلام ترازو یر _ لضیاوا....:ترازو یکہقب نا یلوزعم یکل ضخحأ
 ا ا ب رک اضف اوبا ےک باع ر تنو ساق کس لا مات کن لپ داب ےک لو دلا روایت ید 6٦چو دا کا ہت ناد

 ناس ساروا لاو! اپ یا تب کد1 ًاطع ترازو تب نمک رول قول ۳ ےن ہلودلاز ع ایک ورش
 لک 6 هو + مت لار نيز اپ بچه درون روفاکم یس یم تنساسو ماظنا ککتقو اپ درد یلاماک

 رکھ اھم ےن ہیقب نیا کیک ن شیپ یمہلو دلا ز کروا ںوکر تی یوہ یدازاب مرگ کں واوا تپ ارج ۔ ےک ہ٢ نارو روا ےھت کج لوک
 رر چ وف یک ں وک شش لپ لابی جت اس ےک سا یھب خوف یکں وک ایک اپ ےک ہلودملاز عر کو راوس نیک حب ےک سا ۔یگوارگت شام
 ھ ار رکی تروا ن ارے در زو لاب ےس لولا رک ئی ل ناجوکں ویقا ےک ساروا نیک یک

 تنا ارادے ترور شی جب داابدرکدیقےک کری فرگون اد: بہلودلاصا: پاپ ےنپا ےن با ال تک :یراقرگیرصان

 یر ال راز. کت سود کت اعاوواریاروا ےک یک کاپ ےک لوازم ربا نا اب ےک سا نادود سا۔ایک خر اکدادفب
 لی روصقاوخرطاز ابا ےن ہلوردلازک کف کں اہیاوہن ہجوم فرم یکت ساوخرد یکن ا اھت فورم ںیہ ےگ ھڑب وا پکیج لد لوس"
 روا ںویھتاس ےنبا بلخ ایج لسو ںیم ح ۳ لالا قر امدوایذرک روک ب ناج یکل سم ےک کر یت کشوکک یکی گن او می اربادوا۔ایلرک
 نایمزو ۔اید مکاک بق اتےک ساوکن عر واہیقب نیارمزو ےن ہلوردلازک ایک خر اکدادفب ےس رانی واایگملچ ایخسرگے نوک ورٹسجر: تیس ںویخاک
 ۔یدر یھ یک ڑلےس باذارہاپ ےک دادشب ےن نیر وا ۔ایگوہ فورصم لیٹ تظافت یک اروا یک واد خب ےک راے ل زانم ےس یز یت ت یمن

 ر ےک وہ نف باخ ارد نگو وادب یر یخو تن یا نتا ںیم شا سما... لب ےس ےن عیش
 سام« مک پچ روال یم لب داف لول ی ال کر ف رویت راک ورا روا« تناسلی زو ٹن یخ ایک

 ساب سارک 92 ایل سام دن ےن نم ین کب قت روا ےہ بس ازم انا للاودارغب ےل ےک ذرت رفت

 دل ون ان رت سام ایج اک یہ ےک بلا ےک کو وشم ےن نود یک آقا نہار زو سیم ےتا۔ایکدندم آردلمحم

 -یئوہ ارش اراک مبلغ

 مچ کورت ترا ماقم سا ںیم باتکل سا... ٭٭



 مودرصح ماچ رلچ ےس نورلق ترا

 ۔ےرککا دات اترکای ددضالاس عار توجہ درک یھج بلا (۱)

 "۔ےد یاد بایساو لا ماقددالع ےک نی درام وریکاج کن ا یئاھب ےپا(٣)
 یل وادب نیک کمک ک ج کف رطیگوادقب ےس لممکودلازرداایگ ٹول ب تاج یکل سیم بلققو ادب ےک ےناج تکه

 رب لس بنا نارور سوت ۓو کم ےس ےرسود کی ایگ تب لخت کا تایپ ےن ہک نوے س لو ورا - یکایک
 _ۓاجایکت ترم بقای اس لو ته "ا 7

 لار تصحخروکب ذقت جو زی یار ایلرکر واتس افرو لات فوت کس باخت سوز... گاور وارغب لو رلا ۶
 افا فلا تبوک سچ م لا ناروذ ےک م ایت ےک لو دلار ےس یا و: تحت اجر ووا ہیلو دلا زوال سم لنا ۔ایلتساراکدا دب
 لکل یاد دلفین کوت چل ےس باق کی رف اش قد تیپ
 نیر اب نام زو اوم ہم دص ت رکے ر ننس رها ے ال ٹولوکب ایساو لام ےک نا ےک کرا را لاو لما اے الا ڈک

 لر ا باخآولا کلرک ھ دارا ےہ روا یگ ول ےس ےس درا ےک ےناج لون ےگ ؟ںوفدد ہہ بج ایپ لب سرو تاجر <
 بنغآبا 2 هک لب ایک کر فیر شو یوو تالا فی رش ےس فرط یک لودلا ماکت له بلا

 فی ےہ تیک اس نکس ہلودما زم ےن ںوہنج کیلو و یم تیفقادروا ےہ یمیکای کن ای رکا کمسن بلو ا۔اہ ہں اپ ےک
 ن موم حب اے لورا o ری دیر ےن

 هر بجای سوابق فسخ ہت ےک
 وب نا نارد ےک ورا لوک کال یب رب ےن ٗۃزاوہاابد ہن ھتاساکہلورلازع ےن کشف یک کر روا نین ایک خ خرد مک

 لور الا پروا ءاسور کرت ےن ںورادرس ےک مرا رد ین کرک کم اتنا شج سم ںوک ھا و یوی وخ کوب ںی کج روا
 20 ٹول تاک ےک ںی روا ترا اراک یر کساکک ساروازاوہارنروگاوہ یچایا چن ایدر کد راشا اک یل کر امقر کوک
 دارن یوگا نا یر شے روپ 4

 یک ودا زکر وا ايد الی گیت 1 یے قر فر. :لایماک کت تنس لا
 یارواد پل تور یوا کک اپ سرا گود درو رکن ام ےک لولا کک وا ایگوہ فرحت ےس تعاطا

 را ریدر اسکن نره یلغس ادرک اراوساو ںیم سہ حق ذواب قران
 7, اکہ  ص ٍ 2 منکر جک لاو تفالفرعق ار دایکدت
 ایت هدودرود تس ی اکت سلولی ا الجوکخ رکرھپ یئوہ یزیرنوخ یڑب تہب جانچ: اب سیب روات عیش ملعو کوک رسد

 وی توی ۱۳ طلا نب یرکنزہ عل ضففأو ا

 ۵ٹ ہاظوکت اب ارب یک کر رگ و مے تک ولت اب ترم بل راج یک اف نہ فیلخ :تفالخغ یک حئاطلا

 27 فوق زنی اکو مو لات یدک رکن هک يا کاپ کشت داد لا اقا ادقاید
 رنک بر اچ جوار فت صر وم یر کاہے ےبا تفاطخ بنوا لورم
 ۔ایگامد بقلاک لئ اطلا سرو کت عیب کت فالو سرای ل وزح ون _ ات زا ست



 دص. ماچ raf نورلغن اترا

 رگی عسل سا اوصے تو کتب کل ر وص ےن نار چ نب نہ د لارصاتے ناب س....:فلاوص
 تالاع ےک فش اوص اراک لش ر ط یکس ا مات اک ف ن اوس وتا یک ڈے و بلع شے لولا فیس اہ ےک یا س خا بج
 ےک سنا ےن ںویمور۔اھت ایم ہضحاڈب تہکباکیئان کی لی اعم کا ےن ہلددلا فیس۔ ےگ ںیم کر ترک ےک نار یب تلود مک
 ورخ کی اب یی ےس یرایشوروا ینروصموخ تیاہت ےن لو تعفارم یکس جت ےس ےل ہدایز تہب پ ںوقالع یئالسا تسریع
 توک یت یوم خش لس < ریتروا یر | گی ررتسرا
 4 موعد کے تموت اکر ںاہچ ےگ ںی ہک ہی تالا ےس لانے تیک ےس ا رای ںوتو ماا

 ۰ ۔ےاھکرکر مارتا ےن یکایک سیمی

 707+7: ۔-ص مات ےک ہلودلاز ۶ش زاوہا تقو سم کت واریا 11 ہلودلا مع

 در ات لر یقوک وک ن ےن ہلودلازعاروبج اھتایکدنلج ملعاکتشلاخم یکہلوردلاز عش وادب ےن نیھشچر اوہ مرکازراک تپل
 یی و وہ ناور باج یکدطساو ےل ےک ےن رک اقالم ےس ںویئاھپ رواہ لاو ی اروا کو یر اورم کن ازاد ار تس یا جوک وردا
  الطا یکی تاو ی لار ضع از اولا کر 1 بن یکت ساوخرد دما هستم سن سا اھ یئاحانپاوکس سج
 ےس مج ںیم ےن دب ےک او آئل ےک دم یریددوخ حیکایکیر ٹر روا کب لط تخاعا ککے نارتن؛ بلا گتساوقرد لدریرگ رد

 اینو ر یخ کن ومش ایت اپ ےک نئ اش نک نام ںیم ہعب۔اگںودرکف اوم وو اتا ایل ارشضالاس

 یاد دلادضح یب ےپاروا یکہنادردھتاسےک رر آن الارز وای 1 قباطم ےک تساوخرد سا ےن ہلودلا یک... ھم لم

 شب قارت تے اوہ افر م تیم اہک کولاک یم سا ےن نمارگاد مکے اج رپ کنکی ہد زوھتاس ےک وا
 ود ےل لا ےاکچ و ہقباس تہباکل ادجو گنج ےس ںوھشدوکرکجے رم وچ کا ید لا ےک دذ ی ےن ناش ب نار اید کہن اہ باک ں ئاج وب
 باب کت رگ نسرین ڈا کوب اب بسا ےن باخبار گل تاب یم گن نادیمرکل تاک ں وو
 یوم یب لک لک بیم تت سا شیدادفب۔ ای /چ اد باطل ے ہو ےنرکک نج ےس ہلودلازگےس دادا کنز تو یار یو رک ور

 یلںیج ھا ےپاروڈ کا یکم اظتا ےکرہش ےن بلخآبا۔ یا ںیم میشگےۓ الب کیئادخ تلخ ےھت ےسر ٹرازاپ ےڑاپد ند۔یھت
 ارت “- 0ص نسب روا لوش عمرب«نوروچروا

 عم یخ لورزعم سیار اه ی اقا ۳ روک اج یک او دارا تقفو لس لوک. :تراما یکن یکن

 ناار پس یارک ایسا ےس لوک اکہ لاقتاک نین و عی وہ یم لوقاعرد بج فر ترسیل ےل ھتاس سا کک

 کتاب کت د لاچپ داللر کور صاور کپ ذ او رکو کر اخوت س ےنوہرشتڈکںوکرت ےن سا مم الفہدرکواز اک لددل زمہ ال انب رادرساناوک
 اقبال کمکی پار اب اہ وک لو ہلارضعروا اھت پ ر لیک ں ایت کر اصح ے ل القنا اجت لو دلا رک هراس

 نمو گنج < ناماسروا۔ اید مگ ی رينو کپ ےس و روت یاس لو ملال ا آرارخب گلورلا ع

 اردک ے ہلورلارضع) ریمگین ہ20 لاو م اتم ایک روک اج یک اف رام یکہلودلاز ےک رک سرو

 لو تسدادخب باغ را يک ہناوردادخب رکز وچ ا ساو رکا لطا کلا :ییکنا ےہ اور بناج یک ساو ںوفود ہن انچ ایگ ھت

 یلرخم ےن ہلورلازتروااب درک وکف رط یکدادفب یق قرش ےک رک سرڈ گہ وارن ابار ھی ایم دار رک لرم او ےن لود لارشع۔اھگ پاو

 -ایلتساراکدادفپ

 ی 9 لاک )اتے واک لد دلاری ڈے ےک کاری د حا ےک کای واک ب لا نک ریما لاضقاوب اکانت کک ی تارک ۰.۰0



 دما ۳2۵ نورظنا را

 ی ایلرکہ رصاحم اک وکرت ےس فرط ل وراپ رک دخل ےن ںوئاھب لوطد ا :ورصاخم کدارخب

 ۰ تمادب گیرد مگر دا سر نان باما نایت اھ شر کا تل نا )ید ادیب ہبص ےن لودلزک ےل

 بل لب عرش قران شتر شرا لب لا صد ارخب ےس ابر ےترک اراتو تقپاوادقب ےس بناوجو فارطااق فا فو: کی درک
 تابت لولا رضع ین انچ لپ ےن لے ےک ےن قدر صا يا کن یکنپ سالار نیک ]سال او ےگ ےن اکے سود
 ۔یرےدتسلگقواںا ارک دوا اب آپ ہلباقم ےس ام

 ےک ا ایگ د رکن اہم نوخاکن ا ےک ےل رکرافرگہدنز کولوج ۔ایگ اي ارم کیک کد انچ :تلقوکں وزن

 حاط شیلق ے ںوکہتروااوہ لخاو شیارفب ہلودملادضح ںی مالک لول دا هاب ےگ لہ اس ساک ئاطہضیلخر واال مدرکاچ تیرک
 تفالخ آلو لار طتع_ایک آں یئاووادب تار ےک ارد جئاط ہفیلخوکب جر یو اچانچد کک ےن رکی ہباتکو یخ عکس تک یباوک
 وہرطاع لم تطاااراد ےئل. ےک یڑب تسد یک رکو ہاوس یم کش ند کیا دوا ابا کیل یم

 لپروش اکی ھم یک اجروا فان ہوتا درک راشاوکں وی رکشے ک ہلوددلا: روا ےن ہلودلادضععد حب ےک سا... :یگرد قر ا (کلورلا ۶
 ترا تک کور اظ ہل روا ولوکں وتساوخرو نا یت تے ورکو اج اک نتا ےک نا تام وگلورلاز عمو ےگ دام

 هلو کن وارک مت لو تام شک اخیر اہک پ ںیم نایمرو م اےک و لرل لب یا بج روا کا ڈک 7
 نو نت کہن ہجیوف لئلاپ فرط یکل روغ ےک ںیہ رک ورک بو ی ول لت ککتاب ےس تادد نئارا لا: چا ءںوجتاک ایک ئامیا
 لس رول ےک ئاروا ہلودملا:مع ےن ہلورلارضخ نر ےک وچ۔ ےر ےتڑود ےڑوھگیزمناکروا یر e رار ث ٹک یم کک

 ےنرکاروپ ےک یھ اف ارد ای ها ےل را منا کس ربا یکجا روا رای یک ا ناس ےک نوین بر
 دید فرصت

 وک ولا نکرد یک لوبق تع اطا یک لود لارض اتوکد ول نیز ںی تو وا ۶ عن ناپزرم
 ی تنس ےہ لولا نک اید رک جما خاک بس ین کے ہلودلازع ےنیسزو الاردا ےس یا ںایتوا زوج جرا یک راکت یاکخ کر ارش
 لو لار )قب نہ کیپ ےس کا ۔اک دہن ب ای تک کد ےک ےس کک ایکو التب ںیم رم ییا ےس ےس دص ےکک یارو کرکو وک
 تعاطا کہ لودمادضح یھب ےن سیا ےس ہعقاو سا۔اھتروم امہپ تموکع یک ساو وص ےس فرط یک ادوااھتایگالچ لاپ ےک ہلودملادضحع (یزواک
 ےک اھقاو ین ںیزاوہا یھوکپ نیکشاریزو)رشب نب لہ لک اسکات یخ ےس نئ اش نب ناروا دور کراتا ےسرس پا وچ لاک
 ہلودملاضمم یھب ےس کیری کب نب شرکا اکرم اپ تموز اورو ید یل ریت یکودل از کوک اے لولایی د جواب ےک

 ایم شرو فرغ

 یک ت فلا روا تواذب فرطںوراچایگن ٢ب لئاقرہ ز سیب تک ہلودلادضح نر راک واز شم. :تالکشم لل ورلارطع

 لورلا نکہ پاب ےل روا "۷ واکس نگار سی رقم ےک ےنرکورفیکل شوج سا ےن ہلودلادضح۔یئگک بک ٦

 بنر کارت بی رقن یک کب اوج اکو چوک ول ناروا رنروگن اب زرمداوک ا ےنہلودلا نر جج کے تالاع ہو
 عطف اس دارا حس شرق باک رکی احا و ےس یسک نوچ ےک نکلاداکل قم او ربع گو دات

 باب 2 پا ساوه نب ا یر EE ر ۲ک واذبو تفلاقت فرط زا یکے یل کرار رکو کل وړلا ر روا پای

 کڑی ہت تم یک 29 ارگ درک رک در ےن رکن ززو

 ۳ 8 رزم اپ ایکن اوراد تح ماپ کاپ ےک پاب اول 0ص 6ص



 مدصح منا رج ۳2 ندرلقیم ات

 یکے ضعق کس ید یب تفالخو ےک یھت جگ قزادنا تسو مرا یش تردق یک ئراو کلروا تساسردنا ےک ہلودلازع “اھت
 تمدغ کپ  آت یمحںویئاھپ ےک کس یا ولاردا ۔ںوہ ترکہ دعا ےن رکا ادا مہارد ھا ںی الا جار شاک ار عبوصص یھب اسم ینا
 سا شہ ںیہ ےتاچ ترکی ارگیکت سایسروما سیٹ من پپ ارادوا د رفت بس اتم ہہوں ۔اگںودرک اور ںیم
 ا نب ناک پآوکم اکر ےپا ںیم شو ۔اگںؤاہالچ رو تا گپ م۔ںیہ یشار یب

 یی ںیم مروا وی اب ےک یا وکو لا زر یج ےک ےرطخودنت 1ںیم وت ےک ںیم رف یل وتی کپ آے شی نارکاروا یک ےس اچ وج
 _“گںیلاڈ رک ت

 7 کس ا ےل ےس ےنرکل وکی ارواایگومرہاب ےس ےب رک کس شرک یوم اب ل ۲۱ لورلا ن ۸ : لر اکسل ورلا نر

 ساید درک باو فرط یک لو دلادضغرکے د باوج ۔ےے ںویلاگ اکہ انی رہ دواین وک یا دعب ےک ےن و رف ایگ یب یاری

 نما 7 ترس ۳9 93 زاجا کر شاح ےن
 ایگ رن ارز سرا رقو لول 7ا عام اکہ ولا نر ۔اگں ود الو تمولع یکی تار عر وتسدب و لور لا روا کل ور میا سا

 -ایدرگہراشا اک ےن اج سن ربا ےن لو دملارضحوک اوب

 لورا روا اپلرگودارااکی گاور ںی را نت اطم ےک ساک نادر رہ ےک تجحلمص ےن ہلورملادضحی انچ. مک اههرپدد لورلازمع

 سابط اکے رک م اکے تیقیم یکم نب ر ارے فر یک ا اہ کا کز ورفا ولع طر یار اہ یرکی کت دطلسو توکل انے لیٹ

 مو 2 اولاروا ای درکں لاواھت ایگ ایلر کا اک لودملا کب ایسا لا انب ۔ےئئ اج ایک قم رش وار یماوکی تا < را ساک

 ی نم ف رب اچ آلا سیصد نت رعد

 ےہ ای: فورص یم رش قم دلا ےک ےہ ےک دل ئی ہہی ناروا ہلودلا رک

 ی نت اجابد ںیم ترازو نادم کس ہلودللا کرک لیمو را فوم ارا رد کک یخ اکل یت کی اھت یو مج
 لام ےس ںاہلدلازخ بج ای رک داال ےس ذو لا ےن تب ناچ اچ ءاید ےدرایقنا اکدیفسو ہایس ےک تطاسر وم ےک رکا ولبوک

 EA ہلددلاز ۶ایج ل روش ےک رم کمک فرو 2 " ووازبا اید رک ہراشاوکں پرش ہو ناترک ہیلاطم اکرزو

 ۲ یوم یپ ترش شی یا ورا کی میز الکی ا اج اج وہراوشدانر کور اک

 قا برے ل ھوا اگ اھپ فرط یکم مشرک کت سل ےس ہلودلا دضح سیم ام نین بج :تالاع ےک ںی

 را ر فر ا ہوا نر لز موج ییشکپ وہوم نب ماپ
 نکنی شی لات نابالو نا ای فک نیروی یو بن يا ام
 هما هس آے لس ےس نیلا مشءاسور جانچ اھٹ ایک شے ںولو ےک نا تمولقو تعطل بحر الو اس سان مار نام نار کا
 یراجتس تاداقتعاک شور زند سد تاج دا مث هو روس و اپ روا انار هل درب پکی کت ساون
 لان ابارواایکوم لقاد ںیم نخر ےک رکن ایما رو دوا روا ںی ا اکیا ارے رارقو لوس نیا نه ےہ ارکی شام وک
 لیج ماظنناروا خاصا یکت افاضم ےک لار اب میش کم انس یا عل اطہفیلخ ںیم حس: ن اش ہا روا ایک( اق ںی تراملاردرک

 یک نیا نيم اکو شورت لوس ای درک سوکت اکرم شو داوس ےن ںوہ مع لہو ۔ایکوہ فا ورع
 ایگ آں تااحرات اتروا تسرد یر کشا عش سجاد یٹاکب ابساو لام ساپ ےک با لو ی سو ادہیڈلج تہب ےر رت

 واروا



 دووزمح.....مراچ رلج ee نورلغ نان رات

 نکجلایکیمر رر تب اوج ےک نا اگز یکم وطخ اتسودروا ےرھیکت بحر کپ عن ںیم ےراپ ے نے کس یولعرثنا نی رلزههزیلخ

 رپ تاب اد ا نیا ںاوہاتہ اا و نش ترابا فرط ارے د تعلو تس کی رپ اظ شاوخوا لاول بوک نین ےن یولعز ھم یلخرپ
 تاد ایک لم ی ےے ار ی وعز ے یقافنارگای کج وکبناج یکق شب ےک ر کرا کشا ےراراےک نم ے یواعز فی لخ حا اوہ تعا
 -ٰیٹات للاءاشنا ےگ یب گن ایج یم تادقاو ےک ولعتاودراب شام کا یی اک 9

 روا ایگ اقا هلو نر پاپ ےک یار ےک ےن آں راف کس لو رلارضع حب ےک لاتا لولا نر
 اگے اہ ایکن ایم دن دامی اھت الاب آر ہ عید انپا ےس اروا ایکو یار ےہ ہلودلادضح تا ی ےس تافو

 ےہ وصروالودلا نگر نب ہلودلا رت لٹ مرارما ےک ہلودلا نر روا لوزلاسرپس رکا ےن ہیقب نامزد ےک روال زره کولاک
 ره ۔ یک ھگتساوخرد یک شاعاددادعا سیب ےب اتم ےک ہلودلادضحع ےس نئامش نب نارمروا نادت نب بلا ۔یگدرکح  ورشزاب زاس ےس درک
 لادن وے دارا ےک یقارگےک کب ترم رکو انچ کل رن کت اقا نادال ولاد ضع

 ناروا ور اید ےد محاکر ای رپ ےس ورھبےک ےردعو لاک ناتو وصی ھب  رلودلاز روا... :تس لولا ع

 لب تستی دل رها گنج زوف کر یئگوہرٹھبرت ےس ہلددلادضعں اہ ایگ تر فلک ارپ ہدعو ے نا

 0س0 0 0
 حب ےک ےس کم ای ندونچ ایا لچ لا ےک اروا یلرک ل ویک ا ےن ہلودلا اگ نس شاور شاپ ےک ہلودملاز عفت اتروا بابساو لام اس تہک روا
 ایگ آلیئاد مساو

 سن ید فریده ذره ےک ےن رکل صا یلایماکف الخ ےک ہلودلاز ےن ہلودلادقعح تاک و ہلا رضع رم ہر صب
 يروااقت با گر لورلارضع نایک ہجبر ارد رحم کیا ےتت تورا شپ ور لولو ناں ہرصب الرز ل ی سا ےن

 ےن ام انچ کد بیخ رت یک یک کشور صبوکلودلدقع ےنرخم یو ت ی کیس تسلیت لار
 ۔ید جم و کیا ینا قباطم ےک روا بیخ یکم

 E رصد ربات کار کر روا بارساو لام نارود ےک مایق ںیم امساوہلورلاز مع ...:یگرایت یلودلازع
 یورو دیس یک ورش تما اخ یک کے ۔لددادضع اد لڈ نم لقب نزار لامپ سرو

 کپ کاکی لولا رکے راو راہ کیا ےس ےک ےہ وص رر روا نازرلارپک رک تایاب هومن طلسم وک کک کا اوم ٹر ا

 ا ۔ایگ زاکادفب ےک رکدنب اس هلو لا

 ے یب دوڑ ہر! ایگ آہ ر صب ےک کم ای نودنچ شی ایس اورواایک سو لول... : م طساورلورلارضع

 یا ۔یوارگت صام ںی 0 ت تو” ارباب روا یو یزدان کال لا لوس کیا نایسرد

 ۰ اگر وردد لی روااو ار مال پ تاعفاو

 ےک ونکفک ان یں ا ےک کرار ی نب ایزو ےک پاب پا ےن ہلودلادضحرعب ےک لا... :یراقرگا 3گ 2۳

 فلت کسر تام ےک لولا تے راک تارقروا یھت رکاہ ناس ےس لولا رع ےن یساہکس مال سا۔:ںییداورھچپ ںایخ الس رکی ںوھکآ 1

 +01 الت وکلا زعم یئاھپ ےنپا ےن لولا یورک الط یک لوکل ودلادفح ےن ںوسوس اج اھناہ دم پ ما

 یا ۔ایلر کے ہض بسا نکا نکس کر رکوال عو لکا ےک سارواوکل ا قطع ےک تی کہلددلادضحم و لات

 فرط یک وص سج کن وہاب ہرا اوکمت یب توا رک ل وبت تع العا یری مترا کیی الہ اپ ےک ہلودملازروااپکدصق اکدادشب ےن ہلورلادضح



 مور صح .....مراچچ رلج ۸-۳ نورظیم رج

 ایل عواکیراورم فو تعاطا ےن ہلودلازگ۔ ںوہرایتگ دم یر اھ ۲ئ اج دہ ا

 ےک لورلارضعرک اگه ۲ ا ےن لولا یخ انچ اگلا قبا نیا ےن ہلودلادضعحر دب ےک سا... ۔:ےۓٍ دارفإاکل ورلارطع
 دا نی ےزادددایگاھڑپ ہین ا ےک یار ئاب ایگوہ ل خار لم دادخب ہلودلادضح ایگ از ماش اب رخ روا اید لا
 ی کراس نیم ا ارد یھب او ےس سا یی ےس لاشرو یی کادا دادی وج یر نکا کلا توا
 ایکو اپ ام اسکلت تک ارز ی اچ سالاد ا

 یک( ایبک لقا ناردحج نج بان ا)نارحت نج ہلودلارصصان نب نلارحج تقو ےک یادر ماش اس لوولازگم...: لا اکی لودلا مع
 بش ہلورلا ےن ہلودمادفح الا س فرط یکل سم رکا چب امر وا یک رادر ا یکم تہب یکہلودلازع ےن ناخرک مار مک اھت
 دات بین راج مترگاہ کم اپ ہہ اکب اولی 7یم تی رت قو سن یھب ےل معا کے ناچ فرط کک کلام ل ورتا ےک
 اچ اگ وداھٹنرب یر ۹ 27 7 ےر لورلارطعر کل لھتاس ےراھککروا کل 12 ےگ دد 1۷ ۳

 لاذ ل جے ا ےن باخت لاد کاپ ےک بلخوا ہار ےک بئان کیا ٢ے ےک کر اف رکوک ن ادت وو روا یک ی ال یک صوتو کل وزا
 ےس اقم اطا ہلودلادضع ای فرق بسا کوا دغور ےک لولا زروق ےک ازب ٣۰۰٠۰ ںی بلوار کس اید
 ایگ یار کر اقر کو لور لا مع اردد د اروا یوم تسکشلودللا را باخبر رپ ےک ہلو لارض نادیعروا + اینا نا
 ای ۴ہ مدع لم یت ارے رکتموککل اسورایگلو دلا زی انچابدےد مع اک ےک ںویتاسدنچ ےک سارواےک یا ےن ہلودملادخ

 هاو هری سید دنپ دواایک خرراکل یم ےن ہلودلادضح دب سلول زرواتسلگ بل ...رضعروا بلخلوب
 یک بطور زپ مات لم حت اس ےک نیم لسی ال تا ےن ہریشذ یناکاک ےل روادسرہلودملادضحہلنوچ ۔ ایرگدقہ لکی
 ےزلولارفعرگایکدداکےنپہد عارخروا کت ساخر کتیا ےن بلخآو رخ انچ سیکتاور سیم رر یراق ام
 ہئاور باج یک نیو کس لا کا روا ورا نادر ہاطد یقاحساوا؛ہلودملازع نب نابزرمرکوہوبججم بلخولا بع یک ےک یںا

 بجاع اکہ لودلادضحراد سا جفا یکدناور ےک رک نج ےس ناغط بناج کرم برو فرا را ہی ےن ہلورملادضح- ایہ
 انا ےس یم ےک و ےس یا ےس بلخوا یک کرک نی بق ھت ےک بلب لمت ناک کہ نی اط اقلاع ڈی رود اھت رگوبا
 اولو انچ ےہ رک نب ےزاورد ےک ہا رمش ےن نیشرافایم لئارھجااھکر کراپپ بقا ےن ءافولاوبار ایا ہتساراک ن تر افایمرکھٹُأ ہی ورمڈ
 کس دن لند لب نر اف یم

 ریمل ری تب افاضم ےک ہرم زتج ے ںاہہرداابگالچچ مدد ندراےس ے زاوردے ردد وم باخآلا ۳ :رارف کب لغو

 ے ودرست زوروا ولالا ایل ٹول بس اھقدوجوم م کا باپساو لاب یھی وج ےک کرم لا فس باخت نو کیت یاو لق ب ےک
 دم بلخقولا ہک کن یجب ےن ہلودلادضح لر ص ایرواای آ ٹول نیقافایمرک ی حجاب ےس بحق اعتت ےک باخبر وبج اتایرگک ن با
 »چت ساروا کت ساوخرد یکن ا ےن ںویھتا کا اےک سان اگر از س دوو یم

 داد سرت نوا بات ےک بلختواروا ایگ 1 لباو لو مر لو لارضع : کہ کپ لخت اروا ورلا رشع

 ےن سا ہل اھت ہنر مم یئوکاک تطلس نان ایخ یئاش یوردرو ہکوچ یک اب مور لاپ کس گور ڈرو دوو ون یئکل رخ یکں اوکب لخت بارگناپدرک
 ھتاپ ںی ہلباقم ےک نصر کات اد اک ےس بلخ اکر ییا ےس یا ےک بسد ےس کے س اا یر ےس یا یابد تضل زوور اار

 کب اکانٹ ود رپ ےک رک لج ےس باخاولاے جک ( گرادتشرال ترہ ام یک وردرو رکنا ۳۹ عت ی 322 اکل ورلارطکی ارود کا ۓانب

 ۔ایگ 0 1 ات



 مودرصح.....مراچ رلج ۱ ۹-۳ نورلظنا را

 نھی اٹ یم نیر ف ایکد لب تقلاخم کپ یم ہلب ات ےک درد ربع ےن ںویمدردعب ےک ہعقاو سا .....ہضیف رب لںوقالع ےک بللولا
 ہرابودرکج پیرو آرواای آل یاد بناج یک یک امع_ السارمکوہ لولام ےس تاعاوددم کلا بابا یئانچ یہ تسلقوکورو ےس قافا۔یئگ

 ` نایب ںیم تالا ےک تشطاسو تصوکع یک ا مہ ہکاریعجایلرک یوا وربش ہضوبقم مارق ےک لا ےئ ہلودنادقع کک ت ںاہی دہراربھ
 نا تاب ےس ہنام زا ایگ واب اچ کرار خب ےک کت سردرفس ناماسرواایکروصام رپ لم وک افولاوپا ےن لو لارض عب ےک یلاماک۔ ےک ںی
 _یئکوہ عضو نیک رب ی ڈو لکو بی-01

 سا تافودحب ےک یم مہ رب نا 7 تمولع یبا ےن ہلودملادضح سیم ےہ لاوشہوام ..:یتصولکر وو اک ودلام اص

 تب 1 کلا گتسایرو تورو امشب یرکی کت مولوکن از رعراجیلاک ےب PE یا وب عم ےن تور ءارعاروا لںورالاس

 ۔ایگل ا ۳ گسلورلم اسم رکو اےک تی وکار روا ےس دواک اہم کت س ایرو تموت یک اطضیلغ۔ ایکاطع بنتلاک لورم اسم رک

 نیکو لو عبور تا دهب ےک ب لش تاپ ا تمر ماز ےن لورلا ماصم....: لورلا جرات روا ,لورلا فرش

 نام کے یا انچ یل رخ وک( ھت یئاھباکں وگول ین ار ال لودلا فرش ایک اود باج یک راف ےک کت ین عن مولنوکءاشزوریغ رہ اطباروامتا
 ہے اروا سنا کا یے پ ےس ےک رک ےک تواب آں ارپ اطوار وا نیسو ےہ ناتا رک یو اکڑ کوا نب لآ یں راف ےس

 ہبلخ کمان سا کس ارگ وقوم ہلخ اکم ان ےک لولا م اص یاب یس ادب ےک یا ۔ے یھ پ مایق زوال ودر نررنچ ۔ے ےک رک

 را ضمن رب را و شان تک یار ما اکہ قطو وخ ےس بقا ےک ولایاتو یاو
 ےن لو دلا فرش چ انچ ۔یرکزاب زاس ےس ہلودلا فرشرکاپ نیب ےنہلودلا جات ۔ایکہناور ےک ی وکرم یکہلودلا جات ںیم نامکیک( اھت ب جاعاک

 هر کل ثا قر داباکں وجو ں ووز برت بور قا یکدسا فیت لب سپر غااوہارادرسایک سج یو جت وف کار کلی کس لا ۰

 ےار کب ایر کف یکم ہادروازاوہا ےن نیسابادواایگایلرکر فر گروایمگگ گپ رکا کت سل شپ نیا ےتوہ ےتوہ ماش۔اوہ ہللاقم ںی
 ۱ گن یا کلاس تمواک

 یک سوکع یکہ لودلا فرش لب هیات راورسرومت گیا اک م تو ج ہیودرکن ہرافسادعب ےک ںسا....: تواطب یارب را

 _ فرش یئاھب ےک ساوک۔ودملادضحر فول کا یکے ہیر کوہ فت ےن ٹبسرواایگوہ لام فرط ساہص> اڑ اکرادخب رک اگل ہد تو یارب
 ور تہ انک اطخ ےس کش رارما ےن سا۔یئگ کیر ماصصوف فر ےہ اچ انی داھٹہرپ یک کراما بت انروطعا ےس بخاج یکودللا
 یا لات شاکر اف -اھج راردبام ۵ ند الو یو بر ری اتر سوا یس یکں وول ا ےس یارک ان وگول نا ےس ےدارا ساےک ناروا ایگ

 ےک وتا ےک لوہا ام ناری روا وم یئا کن دقبر نچ اچ د اک کج واں ویا ےس ا یھب ن لو ردلا ماصمصاروجینایکوہ اٹک ےک
 مج یا ےس اہ انچ ایگ یک ناعم ن ٢ایی ذواکں ا ناردد سا۔ایگ ایک یخ ےتامس ےک لو دلا مارصمص یئاھپ ےنپا کوہ ارگ و لضفأو باوا رت

 ۔ ےل اپ کس لول فرش مو آب رد ام اپ ےک ہلددلادضمم نب نشیسکاوبا ےن رافساایگہ ڈرا اھت ک یر شناکل ا یاب ہکس یم

 رواایلرک خاک اوما رے یا ی ڑب ےس ےناج لےک ں وید توق کل ودلافرش ..: رضا ورلاف شم وارغب روا رھپ

 ی دوران تا ےک رہ اطوبا یئاھپ ےرسدد ےنپا یھ ہر صا دعب ےک سا ۔ایل لایا ےس ےضق ےک نی ساوا یئاھپ ےنپاوکں ا

 روا تعلط سر هحس اپ لر اطفیغوا اپ, کر ودلا فرش جم قار وہ تام رب تاب سارٹااپ کوش تب طخ

 _ےہاھک اهم شاکی اپ هرلج افا یا ..@

 ٠ (درلج ۲۳غ )ر ارتا مان تسرد یر نار گو اھککددام سی ےن لب... *

 ہد ر لہرا نیا ےک ج ربا سکس تا ©



 درعا لج 90: نورظت ات
 ۱ ےگ ےس باقا

 نیز اکابر او رحب ےک ےل نرجو رعب ےہ طوبا اب اس ورا فرج چک :ار کل ورلا فرشروا لادزاکلورلا ماصمص
 ف رے سرو کت رم رک ا رار یق کاپ ےک ورا سا سلول ما ایگوہ رصتو شب ات ےس یئاس آی لاردایک

 فرٹے نیم یر ای لا را بارطفا تفت لگو ما کد کیا ےس لولا فرش رسا پکس
 ځو ها ارپ اک د ر ےار ی وت ےن ںوضہ گپ ایادڈ ےس ماجنا ےن ُت ےسا ےن ںوول نؤایکم روشم اپ هک تا لر اورلا
 اب ابو ارپ ترو یکوکدذلا بت ایف“ ےس داسف مم لی آے لویورا لو کک تل اہ ی ماقا سش لشاب روا لمم ےس ا | یتروا
 یخ ںیم ےراب ما ےس ہلودللارھف وہ ےپا پ کل د ادیب ےن یک وا یا اج آں یئاودادقب ےس یاس آب آےس سنن ۓئاج آی ژجقادامیا
 موم تل اعم لب روا س اب تب لا فرش سل ساب لپ کس نا تاک نهاد نازل مات
 ےس لولا فرش ایگالچ اب ےہ ہملودلا فرش یف وب سارا قوي یھی ار یے سم ءار آنا ےن ہلودلا ماصمخ 1

 کب اج یکد الو ۹ نامر هارد ۶( لاس وچ ےک ترابا کہ اڑ نودنچ رک یکت اتال تم ماد تک
 وردی ارح یں وتو چاق یر نایمرو ےک لدیموروا ںوکہت وادب نت یریق یاس لا یلدا ما یئاھپ اک اپ درک
 نیمی اوہ او وارق لوہا فرش ی ےک نانچاھتیلادوک وت ےن ںواد ے ہجو سا ےھت راب نین فرص کر توا یف گاز

 ےن ںوھٹنوراکھ ٹآ۔ کرن گنج شی وود روا ایکو فلا نا رفارمو ورک یک شوک یکے کر رقم راہودرپ تسایرو تموکوکلودلا ماصمص ےن

 یر ید عاطفی ےک لے ہلودلا فرش کت ودنا قبا ال توا باہساو لاب اک ا ےئگ ےرام شب ورشکا۔ایاگوہ رام وکں وکرت
 متولد کس نام اصن زومتمولا ترازو نار یرارکت لام نایمرد ےک نشر ف ےن ہلودملا فرشدحب کس لرد یدداپکر ام
 ایگ درک گور ما یا اد رافوال ودنا

 نیا تماس ع نام ید شاک ری رکن هک یا... نادر و ڑاب و
 نا ےس فرط یک ا شک یا یبا ءافلادبا يک فرصت شب یاد رر ابو ہدیآ: نششراف ایم سیم ج۳۹۸ دب ےک اروا یت یل
 کیلو کی دیبتا یم تاماقم کدر ےک راد ی یوم ےس نما تمرکز درک موش لوقا

 ےک ںیم وقرن سیب فارطا نا ےل اقتدار | کوچ اھت اب ب قلا کد نم ندارم کس ات ۱
 اقا اي ساکن روا دا تفاط کل اپ لااد

 کسانی تا تیر مان اک اسکے ایکن ایج ےھت رگ ر یم وج ےن ںوتتودے ر یم تے هک سارا
 _ ی یی تتوق کسا ر فر کا ملک ترا مر ستار اب

 ودارااک گرافر گے لولا رضب اوہر اح کاپ ےک ی اداب یک لوم ےک لو ہلارضع کتو یک ......: زا ١ 7 کت مو کد اب

 تافد یکہلودلادغخ کک تں اہی اوہ شاخ اذا ھا ہدرگای رک الم تہب ےن ہلودملادضح رکاب یر
 سای فرصت شب پلو کس راہ دروا نی 7 اما لای کسی تماس لات ساب تو اس 7

 ےن ہلودلا ماصمص ایک عقب نیشرافایمدحب ےک نسئا۔ یتاوہ باقر آب رگاید ےس ہنیمر آ رکے اتنا ناس تو ی
 ے لیٹ لاوکت حمام یارکے د تسلق ۓداپوکس ج یک ئاور خوف گیا ناک کر شرا نب ماربدیعسوبا جل کس لوس کل
 یکن وف سا ےس ناتا یاب دارت اوہ یہ ںی یوکس زرمروا ی ایپ لباس نمکی ب جاع نہ م اقلب رفیق
 دروس تای قزل واقع نویی کس رفاه یاد ی لانا تیز ب داب

 جو یک رادرکدب یکم عو ںیم لسی ملا ھوا ۔ایکب ق تاک ا ےنااب ۔ایگک او فرط کل سم رکوہ نافیب بیع .. دق رب لم



 موورصخ. ماچ دلج ۱ FAI نورلغن اترا

 شئر وہ لر لم ےنااپ رپ یک اھ یکے لن مروج ئی ڑپ ۲ ۳ ناجوکدیعس۔یگنٹوھپ تواب روا شوخ ےس

 لانے ب ضقت کمتری گو نیا اناج دادقب ےن رک نج ےہ لولا ماع ک ی اج اوہ ےہ ںی غرامد ےکداب ےک لادعب ۔ایلرک
 5 ٠ ۔ںییکب رم ںیم وف ےل ےک ےن کل ٥صاھوکوزر آس ایچجانچ ےیاج انی

 لی مداب ۔ایلرکض قرب لو مکے دتسلقےسا ےن ںوھلیورگاوہلباقم ےس ں وکو سے رے رفا :تسلقے ین وتو

 ےک لانا ےک اروا رد یلوب یو اکن اد ورا فیس ست بلع تو ادای بفورص/ شیرین کرک اید رک کد اپ مک
 لودر اعدام یلدا را کاپ لود ما اقا رک نا مت لودلادعساٹباکس ادب
 ساروا ےک دب لص ون ےک واب ےس اء یر کت لباس دارا نم “ید چمک رکرایتر وا بترھ روٹ کیارواایرکروظنٹوکس ا ےہ ہل دلادع اک

 73 رم اد یک ںیم واک ب اوف یدو یا ی انچا ےن وص ڈ رک لس زاد نت لو راس درک لاما بلع
 ۱ ۱ ایپ ےترم ےترمرواایگوہایپ داب ےس سش یکداھکساود یا یئوک

 کی رک حام اے ر ظا کت تے ونود نا لی م افکت اه ارما سل دایزودحس ےن دابآر وج اپ
 ےن ںیھب وف یمانو ںیم دعب وج ے ل : یو ۔ایگ آں یئاودادفادایز دعب 4 تمحناصم انچ ۔ےاجابد ے دوگاب' ر یگروط فسروا گرید

 اولا هاچ ایوب لاقٹا ںیم سوما ب جام رع ںی ٣ے دعب ےک تاعقاو نا یک ید تساوی اروااتت اب آپ ےلےساقتم ےکداب رک

 , یک تال یت راپ
 روکتا روا رایت کر رک کل نرو تاشو نوا مولا فرش ارور یا... ذاا وخر لوہا

 ناپ ےن لے داب روا دیبا رکاب تس را تحول وردپرس سا بت یئومرید ئل ساون ٹاون کتک
 تنگی را ایک ےس کک کج ےس بر تا ےک عج ووکی اھب ےپاروا یکم ایق شروط ل 2ےک کد رپ مح قاب ےک نیر دیر وط درک
 -یئگ رت وم کل ددلا فرشکاھتاہ ری ر کت اکی اج نب منو ۔ایگوہ لنڈواایگکگاھپ رکا ھک

 نب لم یما ےس فرطط یکہلودملاءاہبب نادمت نج ہلودلارصان نب نج رٹئارپگولاروا میئارباوئادھپ ےک لا... ار ےک 7 وم

 نت ناو با ف ییا انچ یوم ایپ کوشا ناوکلورلاءاہب دعب ندب ۔ے د ےس کار لو نود یک کسر ساک
 ے لے یر نقی فو کز و کوب تب 1 آپ لب ام( رادرساکل یقتھت ) ببسم نب شاد لاوبار ھدا یئد کل ٥م سیم نامکی زمرہ

 ھر سوکر ما نب یھپمساظلاولارمزو ےن ہلوردلاءاہب ہین انچ یکتساوخرد یک وف مے لودلاءاہب لس کس هرکس ملا راس
 عا یر چیک متل کد رکو زوور ےس ےن اھ ےک ےک مک نہار کیک تاور ےک ےک کیک رفت غورشےک
 ۔اھتالاڈر کل ےک رکرا قر کوک لعم نیا ےن ہلودللاء اہ ہا قاب زوویپ- ایل لباوروا کر کت حفا ھم ےس دادرلا یا يک مو زو

 ءاقتتسادعب بم آسیب ود ےک تراما یب اہلودملارضح نی 3کی زش سروش لودلا فرش اے ور ..: توم کل ورلا فرش
 دنا اف کهن درام لس مرک وک7 رول ما اب ےنپا ےن سا سم نارود رای ایر رجب هکر بو یگ
 نیر تا ای اتم فی اک وکر روا لقب ذس ارت کس لاین اور بنا یک یر افوآ یبا ےس ےس ارحب ےک لاردایک
 ےر یم یو وب نآلوج ید باوج "۹دی وایاکشذ- پآروااگوہ کت ام نوکاکت سایرو ترامادعب ےک پ آ لکاھچب ےب ےن تاود
 _'“اگںؤانب سیکزیع انب اوکی کس اگے اج نا: کل اماکت سای رو ترامادعب

 (ہرلج ۷۰ص )ےہ اھ ییز یش شرت.



 مودرصح مراچ دلج ۳۸۲ نورظیا نیر

 ےس ہو یکے ن وہ نس تراماروا ےل ےک تی وے امف ین ےن یم تاپ نپاروڈ کاب کت مدح ن ہلودلاءاہی ایک لو دلا فرش
 لورلارصان نت نیرو رم اطو با ام یا رپ ترازو دہ کوک احلاص نجرو حنا ےن ہلوردلاءاہب ۔ ایا رفزارفر ےس تعللخےا

 ءاهب فس لوگو نا حب ےک لاتا ےک ورا فرش ےج ےس رم تمدغ یکلددلا فرش یئاھب وفد دیک در تام گن امن
 ےب سیب رکنی ید ےد تزاجا؛ کے ناج لم ےک رکا طع تر الا تمور تس ےس لودلا ءا انچ کت سازد کت را کمتر
 لا پر ہاب روا ےک وہ ہن اد شب وارد ارم اطوبا چ انچا Sa رک کن ور نور صور اوج نایب مان مک
 مل رہو رکل وت ناری روا ےک آں اپ ےک دڈلادپھول ادوار اطوبا ترے ت واست لوک روا موہ وہ انچ ی ل ربت کی اوال سوم
 نال یکے ترام الارادوکن ا ےن لم یار اپ له تر راد سیر ایراد ب اےس ںیم نے دہدو 27

 8. و

 لام ےن سان یت یک ےن رم ےک پاب ےنپا ںی ہرصم تقو ےک یاو ںرافوکل ہلا فرش نب ییا... یکم اصمصروا ییا
 ارور ما ماتم کا ایگ 1 زار شلاق دیگه لا ج یرافدوت تاب روی درگ رک او اچ امداد
 نقاب ےن و شا یس رم ےن سو نا اھتایدرکاپر ےن ںوطف اھم ےک لیتوکس نوک سس رباط اب ےک
 مروا ول مسکو رج ایا ان دی یھب 0 الچ اپ لر اپر جت یو ادواایکوہ عرف ب کیااکں ام
 ےس الا ماصرت یک اچ نارا ےس ءار الاڈرکل وتو کس رگ تارا هم اضردب ےک سا راترگک نج تو تب
 كا اورو رکج

 شین نوا و لو فرط کاج کور هدر کا سلول ما نرود لا. : ییا

 توا رط یکہلددلاءاہب ےک کت سردرفس نام اس ےن لباس یتا یوا ہا چن انچ ۔ایارک تار پس اپ ےک لودلاءاہب ےک
 گر یاب و از ملایر چدن گم ارس رزق نی نیس ماد تل درک

 موکت رمان لا ڈک کو یک یک روتے نقی کت اصن سلول رم کرازاب کیک زی رفوخ
 ینو نب وہ ادیپ راخ آ ےک یورک مو ایگ اب بادو بعرروا تکوشو ناش کل وکن ےس یلایماک لاس یوم ایماک ف الغ ےک
 هم گاه برا گر رار

 اہک ے بقل ےک لاب رواقلا دت 1 ) را ادا فی ات شقو ےک تافوررتقم نب یقاحسا......: ںی ےل "روا
 افشا یر بیر کان رخت حافظ لود ین اس اقا یہ ناس یا ماتم کیا کک یکی اروا گل ا وت
 5 ِِ 7 ی کیر تیک ایکی اھب ےپا ےرفیلخ ےن نج یکرداقردخپ
 توش اد فرش نور ےک نیس “وا خانچ ۔ تشکر با تو یابد ای نرکرا رد توت ےک ںویوامسدنچ کب جاع

 هام گاو ت رک ےن ہلودلا برج م۔ا اپ ےک دل بز الا شرک کے یکایک یی درا ک ل وداق ےس لابد

 کر یوم نت تفاظ ترک پی اب راترگتصرخدنارتمزانروا امش

 لاپ ےک ہلودللءاہیہہلودلا فرش نب یلیوباھتای کرک ضرب ضوقالع ےک لراف ےن ہلودلا ماصصتقو س-....: اجر ار وا, لورلا اپ
 بان انپاوکر ھوا ےدارا ےک سرا سیٹ ےہ ودر اچ رکن ا دام يا کا ےن ہلوددلاءاہب دواان ایک آ 1
 1 کن اجرا ےک لاری شک کز رک مطب اب ےک کاایک وي اج لک نلاتسزوخ سوار کس ر کرم
 لودلاءاپب ےگ تا قن مبارور E EEE dh ےک رکا ےل تارہاوجروا باہ او لاب یو ج ےک رک لاروااه وب فرط

 (نارلبلا مت )۔ے لص افاک لگ مد اچ نایمرد ےک سادوا نار یش۔ ےہ رش کیا یم سراف اض" .٭



 مودرصح ....مراپچ رج AY : نورظنا جرات

 راک انا وقف اسید ملا اب يا سرکار روش پارک لاک

 سل رب ءازعلاوا۔ایاھڑب فرط یکن اجدنب دفوک شا ادم دق ےنپا ےک کمار زور کیو. روا گنج ےس لودلا ماصصص
 لت ںیم سیر اپ فارطا الھاوادوب ےک سا تست رک لیپ وک اپ گلم اش ناجا سکس قم

 ی ل را ۔ یاب ےک ادب بدال ناک یک کیا اور لاک طاووس ما ایک و
 ےنوہ تب تاب یک یش قر ایگ پس ساری کور ماسک اب ناب هاچ رسد
 کاپ اب طب 1

 بلور رد وز ماند ناب )

 ١ اکو« شبا لورلاء اب ارگ کدام لاروا ناتو ..(۳

 ہہم لق ییا ییا ےک رک رم ےک ءال نِقلرفرواایگاھک ان ےہ ںیہ رب کک اممل درٹنکیمز ےک ےرسبد برگ یک یارب روا

 در لاوق ےک ہلودلا ماسی وا لورا

 نایمرد ک .میشروا تنس لا دارخب تفو لار ایگ ٹ وا بناج یرادخہہلدزااپی عل ک ےنوہ یھ. س دادخب لو دلا ءا
 گشت مرا زو لیپ ےس ےناج ناتسزوخ تہلا یرارک شوم لات یتا مرگایکتراغو لگوارام ٹول ھات روتا

 ت ترازو ی رکن الا نیرونحشڑارسزو ےنپا ےن ہلودللاءاہب ۔ یو لری

 فا رب ای اد تک ایڈ

7 E SE 2 0 
 لولا ماب چاچ یکدم ات یکے اد یا اتا درکت وک یاس تاب روا تامشہاوخ یک اوج ےن مت نیا شرک رک
 اوباما ر لامپا پیرکک یاب بی تک تفالخ تن لو دلاءاہب ۔ایکرقعنمم اعراب رو ےن ضیلخ۔اوہ ضاح ںیم تفالخ قے ک کر اترا

 ّلاطیلخ یح  یاھڑب ےئل ےک یی تسو کوہ رضاحراد مینو کین اردو اتم. راج ےس رکی دب تسد یک یلظروا ھت سر و آجر
 اط نیغ یورک ی ورشراب تدارک( ایر خم یھب ن سالا ما ال ےک تفالخ عت اھت یک ہال جیک هراس دا هپ ےس
 هه زایی 1ںیہ * تاب تفاط گاج عاطفه 7 رپ ناکم ےک لودلاءاہب ےک کر 7
 , دایر ن العااک ی ورح ییا

 ج ا اد ۸لر لاب رد اقر زن: ناکا ن: رکا ں اپعلاوبا

 ایوب وکررتف نر اس آہ تا ی اہعلاویا ئاب داق یل ر ذ ےک ی ام بحامصم ییا سا ےس ہلودلا ءا : تفالخ گرشاپ رداق

 ےل دلا اہ یاب بیرت ےک داخ! تالت ارادہ بج ردا ی یک رپ ھا ےک لا یی طاهر اولا بزم
 ناروا رات یم وہاب ےس مارت کاو ت روا ی قطب صاف کس لک ایم هک تینا شم سر روا تد ار

 ۔ےرسود جدت ےت کت مشادرب تاب یئوکی کن اون ےل گول ی اک ےک فرط ں وود چو یک وڈ نا...

 سیو پد وچ لام ورت شاداب...
 ےہ یھ اوہ ای ےہ عاد شی قارع یقرش بونج ناتسزوخ ....٭*



 مودرصح....راپچ رج ۳۰گ نورظنا را

 ہت ہبطخاککم عان ےک سا ےن نااار لار ایا جڑ یاخوا ےس سا شوادخب ماہر سیا یارک یم تفالخر آے دل
 در ماق اک اش لن نوا دنچ ےہ رک اقپ تعا فیر تہاھڑڈپ

 یاب ہوا تمدخ یک ا کلدنچایممایدرکدیق ںیم ےرکک یا ےک تفالخ ھقوکخحئاط ہضیلخرعب ےک یدزعم....:تافو یگ ا
 ۔ایگر کل قنا س ےک کک تں اہیباھکر گرا وکں وم اکے رر اسےک سا ےس تروصح سار اب دیش تفالخ تام ز ای ہک یر وا ےھت رومام

 تای رگ هان اچ

 یت وہ تن عتاب ا !نایمرد ےک ہلودلاءاہب رداہطودلاماصحصرکں یم ےگ ھڑیرپوا پ .:تسلقے م اص کو العلاولا

 وی اجے شم تماس لول تارک ارو والم ےک یارو ن اتم زو قے ر بل اہلودلاماسم پسی افہک
 اپ هس دات دلش کی درکت یاب روايت اور اور نا, الھلاولا ےس ییداکم ےن ہلودلاءاہب کک ۵۳,
 اه ان رگ راف کب ہا تلقا ایم ولے اہ وہ دخآ مت کیکبج کل کاج
 لت ال ورلاءاہب دج ےک یا ۔ایدرکتا ادرباج یکن اتسذوخےکرکب حرم رک یا چاچ ۔ یک خالط کس اوکو دلا مامرا ہذ یک
 ےن یٹپا ےن ہلودلا ماصحر ای گای دم ما اپ ےک لولا م اص ےک کرا رکے ار انچ یو: تسرب الحار ےک کی وڈ تیارو
 وج نر

 25 ک فلاخعپ تاب تابه یا لرش ے یا ایگ ا نا 22 ا لورلا بز روا 7 ل ی اچ
 تز یک ترازو دهم قابا ایدرکورپس ےک ھا نب مہ اقلاواا ترازو نادر رکے رله اچ ایل ٹواوکت ترازو لاراد۔ےگ
 نار ناز 20 مکه لا اکو راد

 707 ایگرومام پ ترازو کب عورابودرکا نوکر ھڑپا ےن ہلودلاءاہب بت .....: ترازو هراپور 1 )وبا

 نایت نذر ی سودا اب ورا ےک لا یکم لام ہں ںی آرواایدرکور فیکس وج ےک مو تر
 ہت ککے ناف چاچ ےگ گام دوپ و عطا لا سلول ما رو تفر فروج ایکن اور پاپ یر

 تاک سلماس یاس ہیک سارو یوا ئ۶ 07 ایر

 ےک ادخلت ساع ت باب یک ےس وف یکے نک ناتطے برس اچ لوب تمام یس ےس
 کر روا ےس یری نقل یان چرب مع ارس نادر رک شئر م یب تار ےئل ےک غراب نوقت ب شے ہار

 لار )اط روا زاوا ایر او وت یر نیک اوک۔لودلاءاہب بج ۔ ایگ آم اکہ صح اڑ اکک وف یکم قو ںیم سج. لک کا

 تپ نا کرک پھٹی پھ یتا روا ۔لاڈ رک کب سے قاب کر اچ راف ہو دلا م اص تروا ۔ایگالچ یکی اور رکے ددد یک

 یک اس بم شن هل گی دیس وس یوم وس

 تان یو کش :نروا

 درگ ای زوج سج نایکیکن نب الخ ےک کب حرم کش ےن ہلودلا ماصمی نب ےک تایقاو نا ....ضق اکر ایپ ری زناوہا
 مات کور ا د زوال دا اصن ری فول قم ررکت سو یکن يا ناب زر مران کیلا مرار 2

 ےس ولاا س آے ہلودلاءاہب ںوٹودیب بج ۔ایلاوب فک لپ تی لجن اومد نی اب با کات
 نر اکو عل ےن ہلودللاءاہب دعب ےک یاس الاژرایوکب ص ےس بس سا ي2 لولا ماسک اوما ےک رہ مت



 مودرصح....مراچ دلج Ao نورظن اجر

 مارا نسل آے شمار کلاه علت بت یا تورو لای پچ لاو با رپ راد یک
 ودا ءاہب لبما یر لع# لازل لگد ناچاور ےس ےتھڑب ےک 1 وکم رکن یا ےک رکے جب تفاسم حد تار نت بیرق ےن
 کھ ایکو ہن کج نکی آر گیر ےت ڑلرکشان وفد ککوام چچی گپ ناب راے رتشت وف کلو دناماصممروا۔ایگالچ مر مادر کشا

 مر پف مراد وا یورکت عام کس رگ قت ات ےن ءالع کترود یکڑوھج۔ فرط یک او ج ںوک روا ےگ ٹول باج یزاوما تو

 ۔ایکم ات ےکاج سیم
 ےک کل کام نکا تس ہار ےک یا وج مو رکا دعب ےک ےن وہ ہناور ےک ہلودلءاہب بناج در... هر کلورلاماصص

 لول اب ایک اور اج رها تاک نت لس بذر ورا مع ترس ایام رتن موادعتوج ےس ےک یا الع

 ناتسرگشے چو یکس تم اھت یوازی ا نب ناو اونچا ول نالی کر کاب تامس ےس ناتسرگش شل اداوم ہل باقم اکا ےس ویک

 ٠ رتا لورلاء اہب ۔ ےئگم ےل شٹیربشدارھج ےنیپا ےکارکراوسرب یفشوکی اروا ےس آر کور اوس ںویتشکش لا (یئگو لس اس یل ام اک عت وتم یفوک

 زایی ارس وا بله ال کی رک ع یورک روک ورا بز پای آل کرک کوا رور صبرت یو
 لس لا E هر صبا ورلا برفپم روا کوچ تست م ےک جھ ی اوک اتم رکا ورک اور فرط کو ہرھچ سیم نایکی کی ورم نب لئادبع

 ۹ یے پروا یوم ورش بانو یخ یک حاصر ب ںیم ایا ڈر تروا یکی وف ہرصا ےک کب مرور اپود ےن ناتسرش یب

 بم مس تعاون انیمه کے ہبلخاکم اےک سا سور ھر وااگے رراد نام فاکلددلا بزم شیمہ اتش
 یک وعلا پڑ رواہلددلام اب لودلام امر ضرب نوسان رام اکا ش نا ےن نقی )دل اپ ےک لولا

 : گذر الا کتعاطا

 یک نار چیک ملی مرکپ یم ام( ناتسزوخ روا ودلا ماصمص )نیب ء العرب ےک تایقاد نا :رزو اک ودلاءاہب ٤ لا

 رز لار شتر جوک فا نویس ےک لود ماه رو روا رنج رکو یخ ہو ت انچا کروم ولوم اتما نب لما کا جب

 نر یار نوک مراد کس شی بو سو لر یورک دانہ یم ناساردودح ےس ںیکرترھجأ۔اید ےن

 دلو ملاء اس کم ۸۵ دقادیب۔ی کل وت تعاطا کلورلاء ابرو فر سلول اسے لا نرود یا ںیہ ںایئ ار دتمروا

 -ایگوہ فورحصم ںیم تسای مات اروا تلک ہنس لدو ناچ یک“ یبا ورکر ترازو ناد یکی افا ت رع ی دب تہ ب کی یبا

 رپ سلب يا رپ مرگ میک ےک بتم ےس مرک باوک ئا ےس لورا اہ دعب ےس رکوھپر کپ ...: توا یی پا
 یکمپ کدواریا ےن دپ انچ ی تس اوخرذ یکدادعا ےس رب ست نب ےن لورا ۔ایگوہ یگ اب مک ہہناہب کیاروا یک یاب ران یکہودلاءاہپ رک

 یک رخ کت وم لو دلا ماصمھنارود سا یتا وہ لیں ور کا سونیک یار برق عامل اب
 ۔یئنگڑپ ناج لی مسقدرم ےک ہلودلاءاہب ےس یا

 روا مساقوبادواوت ترب ںراف ںیم ےگ رکن ای بوا مہ کا یج لورلاوضع نہ ورا ما... یر لب کریو رنو
 کار یم یھت عارج با یک ںودرک فر فر درگز لس نامے لکی ے ریت ںی لق کے ساف یب ےگ ہلودلازرھٹولا

 لاو نا- ال تب ںوگول نارکوب شئر ان ےس ادرک داف ناولو مانکن ا ےن یارک تا اپ لا ےس ہلودملا ماصمخ ورک کم و لو

 سیم لا نرو نا سری یھب ےن ہلو دلا ماسصح ایک غ راکن اجرا ےک رک روا بترموکل ویھاسےراس اس لا

 اد لا ڈس لک ےک رر افر کوکی ئی یک ہ9 007 2

 سو« راظنا ےک دادما ںیم علقک یا ےک زار یش ےس ہد یک کیک وف ےن لو دلا م امم یک ل یئاہ رے ادعب ےک ںوفو یجےڑیھچیل
 اپ ےک ںودرکان یگڈبا ےن ںوجاصم سنے ک سا۔یی رکی دنب ہک ےن ںوج وف یر ؟ر هوا را مای اکسوج نر دات یارک ایل رکی دارا



 میر .۔مراچ رلج 7 ۳ ۱ __ نورلغ نباتات

 ۔اگد ار یکے لاج

 0 و ناریمل انس ییا او ناور دار ےک نا باپساو ل تام ایگ ۲پ ورگ یااکل درگ ادود ا :لنکماسص

 ےیرھٹااھتر ےل اف ےک لرد سس زار شوجايگو نا اور فرط یکن ام دور نا لا ماه ایل ٹواول ولا عاصم ےن ںودرکرک

 ی کز واک SS ایآب اج یزر شکن رخ

 اا ڈرا ےب ر زکر رہ کوک کی اش راف یب شی روا

 رد تس یاسر سرا ےن( ںیم ےک لو هل )سیار ناب ےک + لس لول ما :ےلودلااہپ روا مت
 مشوار مک تادا ےس یبا لپ ےس کا کوچ ایت ماکت کج تو لا روا تم یک اطا سم شوک لایک
 دلا اے ایہ ےک ےب بیخ کتا کا ا ماپ ف ڈے را الا سال ۳
 یاس ےک سا وج )ےک ںوکت ناروا یکت ساوخرو یکھ ھککہ مان فلعروا ہمانرارقا ےک کت ماکو طخ تس لورلا مپ را درک فر ک

 ۔ایدراھپ اپ ےن ہلدباکن وخ ےک ہللودملاماصمص ےس نایک ورا ام 0 1(

 ےر د کیا چاچ اوہرضاح ںیم تصدخ یکہلوربلاءاہب( شپ ڈ)رنوروط ب ورکی یا اوراد ےک نار یل کت عاطا کل ودلاءاہب ےن مل

 دم الطا یگ قاد ساےھچ شی وس ےک مون ناف م ایک وان رک ھم تہی اروا ت الاخ لداتوک

 بناج یک ےک رک ررر ےس لولا ءا چ چایو ےہ ےک ےیل رک رپ ںیہ ےن ںوول نار انچ : طب رب زارشروا ںی
 ےک ی اروا ےہ آے سار مک ب سل اب متر ے ےل ےیکےک ںوہ مو نی ےن aL چوک
 لٹا نارود لس لورم لا الر طب ناتزوخ رو فر قر ےب باج ی ناجراروا مار ےس زاوہا رک زوم مقام

 رم نت تلخ لار وا رکاب زاس سا سلوک رد ناو لک 1تا فورص/لد کن ےس زاریش لئاروااھق او ہایگزار یش
 ھ۸۹ ادیب ۔ایرکضق رب زار یش حت اس ےک یلایماکےن اروا کوم بیت وتر ری شواو مکتوبات ایر ای سر مز زار تار ےک

 یک دندان مکا امی ےک دص بردی م تاداردایکک اب اب ماعودالپ ڈوبا ۔ےاک

 تو یاروا این سو یر وا کہ ادر تمر کل ولاء اہ یر وخ ک رے یا ضرب نا

 اسو ب را ارام ہلورلا ماس لک کند باک شو ےز ارش ایگ آ١ تاپ 2 ٹپ ارگوہ تاور

 سج کاور ناب رک ناک یوم داتا نی رغ م 6 خار ادحب ےک سا اہ دین قاب کت اف ماناکن اکا ایک باھادا اب دور یارو درک
 ارز ےل رو ےک راولی نا رک کے

 ورش تمباکو طخ ںیم ےراپ ےس ےن درک اوج اف ےس وم نآرگ ار ماداب ے رمو روا تاعزف کر مولا

 ییا رتا تو وزارت ابو کیا فر وہ یاد رپ تاب ود بج روات ںیم نارد تیتر

 ۳۴ یورک اویا ںی نا رک قو یا ایک راک نام رکے ن لا۔ایگوہ عج کس ساب روا پدر

 ےک یاد ۲ O ہک ج ایگگ اھب ناجرمرکاھک
 لے سا ےس ںویقاس مات ےک روا ی نک ےک ناوم یک داور ترج تاک گم یک لم اا م لک نہ ناوم ےک ورا اب ره
 ا کرارا ئا رکی انرنچ دعب ےک ےن رک رپ تقرب ےن نفوم اد درک اوج ےک یوم وکت فریج ےک کج یب ےک رک
 سرک وم ےن یاس یک یا نارود ےک گنج ایکہ باقم ےہ یر داہب تا ےنرصفو ا. یگوہرٹیھبرن ںیم نیب راد اتمر انچا درک وکں یم
 اب لاپ ےک ناومرکر اار رواای درک وک



 مود. ۔ںاچرلج ۱ PAL نورظنا را

 هندی ادب بشاچ یک ود لاء اہ ےک رک ےب ناب رکے ریپ دعب ےک یک فا یوم... لوا تتاح قوم

 نان رولت لورم ے ۔اید ےردو افعتسا ےس ییرو آج یکت ایت وری PE] نوم_لتاقال ےس اے مار کاو تز تیاہن

 ا ےک رولا و کلر ولادرھگےک یوم نام ف کیارواایلرکرارگوکں اک اھج ےن ہلودلاءاہی اپ ۔اگل ےن رکرارصارپ سن نو
 - تین تموم ربا سلول اہم شین ام یک ۔الاڈ رک و الی حج گام

 ےک کافران الاس نیرو عشا طی سس اچ نحو طور اب کل به وا [.....ئارژو ےک ہلورلاءاہب

 پس سوم دف فراق لابنس مم اظن اک مودو توکی ا ما نبرد نم
 رسید لار اینک تر رر رک

 نادعب ےک ییٹاد ےس ناتسزوخ ےن ہلودلا ءاہب ہچخانچ۔یدرکت یاکش یکرہاط نج ہلئادبقواروا ہداشاوخ صفولا۔اگل ےن رک ملعےس نرط

 ہتے ےراراےپاوو نیا یھب تب<ب ےن لو دلا اہب ۔ایلر کب لطکن وبا ےس اروا یورک واب ےن عروش ب اوج ےک ا ایک کرا کوکں وفود

 ےن ہلددلاء ابا لپ ےس سا ےہاک ہت ات قادری ۔ایدرکل کل ا ےن تدارک وفکر کار کون وبا ےن ہلودملاءاہب بے رب

 ح ناف یارک یم مارا سا سی هر دم زووک سوپ نب زی ادب رزق زا و شوی

 نهار ایر فری ےس ارحب نادرٹچ يک اطع تمرازو پا نکا لر رکی قی کز ابا ےس یوا لاو
 یاس ادای تالاب مک اکی اروا ایکف التخا ےرفبا نسل »۳ نبی زو تس رگ لود اما نت: روشی وارواس

 ترازوروا اس ےددش مانا شارما ےک ترازو ٤یع ہورکنای گا انب یزووک جا نب کالا ہراود کتا دے د راس رک روا

 سس یار رها لو تست ی شوت یقه کل ار یک اپ کوچ

 شاپ رپ ہدبع سا کن دام دد۔انم سزوراپ کر ستر شود آن نوا نیہا رھپ یک یارک یس یک یت یھیوکس ا ںیم تم ایک انہ یزووکل اف ہک یک
 ایک رتو س کا یکے رک وح کا ےک لود لاء ب انہ یاب درکم پی ور لاس پکے لا زن لودلاءاہب ناود

 ایر قمر نہ اربا اروم زوخ مپ ںڑد ےس بات ایک ع ب لراف ےن ہلودلاءاہب بج... :زروگے یقارع

 لار سس مس کرک کدی ےس یا اید بقتال رلا کتیا متر ۲ سشوار را
 یار ورک وز شه س۹ وکلا ےن ہلودلاءاہب بت یئوہ یازاب مرکیکش نی مئزج وا ںوشابدا ۔ایگوہاڑکنج نایمرد ےک تعامل تنس

 ے لج لا نت حس سنہ ۔ایل ماکے یئاظنا لٹوخ ےن لا۔اید بقلاک شو دیمع سارا کروم کز تان نیل یک
 رول اس نر هلو سیٹھ رج ارحب ےک یا ایک اور ںی تمر یک ل ولاد ےک کاج باہ او است - ای ترا تفت اگل

 لا ایر لگو خر رک اروا تع ایجاد تنس رھ وا ۔ یگ بنا کتاب و شوش الف لا ےن ںیکریںاوہ دوام

 ۔یئوہ نیتی الب ےگ ےناج ےن آم اپ ےک ایک رک رم کیا گھج۔ ےھت ےس رےد دتا اک وک تع اباد تنس

 2 شرر ای ددب ےک اب ںوام ےک نا یکن او یش و :ےج ار وازان اےک ںوموعک نم

 دنت آکا یج یئوہءادقتبا یکب قیس ی تملک رجب کس لار تان ںیم لکو ماکت موق کن ارت یب توو نب گا کای

 ای
 یگوار کا رلود رک د ۳۸۸ ۔اوہ زامن 7ںیم واک ن یک یب تاودروای کوہ متن اشنو مانے ناسارناکن اماس یت تورد

 9 ناقهشر روا نرو رب تسکین تست ید ل ۸ڈی ڑپدای ست ناسا

 گلا گلا مج کت الاع ےک لوتوکمروا ںوتاود اہک یہ الچ ہک ںی بلع اک تولع یک ادرم نج غاص یخ اش کب اک یب یش حس۹ ای

 : چای مارتتا ےس مت ںیم باک اک یے ںی تای



 ایس اچ هل TAA نورلغنتا رات

 ءاہب ایک لب تداخب م الغ ےک لورلا ای ےہ رم بتا میس مان یا ماه ر اب زی
 نی ئ0 تاک است ویلا ایه اچ دات روی اب کا افتاب ۱ ناور رفت سوم کالا
 ےک بقع یب ےن موق ترازو قم نر کوم یاب رھی شیوا ور کل وق تع اطاروا ات ماکت اصرار
 ولا ایک اب تی لوس لاو رقم انچ ۔ںییکرر قم یش لپ هات ناسالم کاش اف درک امر تا
 ہراپددر چپ ۔ایاگرہ راموکن اروا ال ےن رک کنج ے دعا یک روا بیت کوت ےک آہ بج روا باب ماش كن که چاک ےن تایر

 برگ لول لو تم کس نرو ید د تسکین ادعب ےک ید رخت یارواایکل م ی اظ ےک نرش قوای ارطا

 لا مرا کافه لب ۲کر کک داو نتف یی وادف ںیم یگدوجوسر یخ یک فٹ یا یتا کر فتٹٹ روا یلپا
 یا انچاید بقلاک شا دیمعزواایگایکن ایج پوارکا ایج یک اورا خاور داتا رغ ب یبا ےن ہلورلاءاہب ےس ہو یا ییدح یئوک
 کد مو ید اپ ظنا وات سس نوک ارطا روم لور حربا بج روا یگ آرودرچپ اک اماروا نکلا ہلا یوم قاف ےس
 بارد تساتورف وبا ںیم ہک عم سا 7ا یتا لود ناتمام کتک اےک رک حو اتروا

 ےک بتاتا ا لطایب یلیا۔ایگٹ ول بخاج کدو کد اخ نادم ڈا ایآل وس ےس ناتسزوخر اب فرناز ایم
 یکک کو دادیا ےس ہقافخروادسا یب بیت ےن گیارہ ےس یب نقل ی اف یکداسفو ناف لم ںونود نا ےس ناز کا اڑ ال ےل
 ےک موگو ترور اک اوت اعتاد ناکا ایج و یھ ےن کور فدو تف کل س وترا وابوکی با ےن ہلودلاءاہب ہکف کں اہیب یکت ساوخرد
 ز ۔ےگ یب کن تالاع

 اک ںودرک )رہ صح نب درب اھڑب ےل ےک ےرصاحم ےک ادقب ےک رکراتر کش دب کیا فتٹوئا ںیم اسے : هرصا اکر ارغب
 دوتایی ان نم لاو تاک ناسا رخ ها متر ببم ا کک ایک اترا
 ںودرکروااپدراھچپا رپ ہر صاحمےک دا 77 ۷ک اھت ان 1ل ایخیب ےداھاز ہت لوک لقا ںیہ کوبا ہی رطخوکں ا۔ اھت نم رن یاب کروم

 یھی کد مادی مر ی ولا هرس نزار کا مس نر شنا وا کرم کارها ےک
 نانع نج حوا ادخب لو نا رک صاحم یب چکر ارغب یار لزدادت یکں وو لن ا۔اھتالم سنتی ارگوہ ئارا ے ہلفدلاءاہب
 نی راھ انچ یو روش کذب امکت سل ی انا ل وا دن ارور لا مک رهام تی ے روپ اھت اہ درک سوک
 ںااطم ےک بيف ت یک ورلا ءابب دعب نودنچ رنایگالچ بناج یکن اور فٹ را آوا فرط لر چای نا کر پک
 ۱ هاب تسکین لود لر لوت تع اطا یک ار کوہ اح ںی تر

 ےک اھت تنم زخ )می ماتم رو یب لاس ےس ارپ زم نہ نانو... :گج کش یی روادیم یک
 اولا ایک املای ےک لی زم نب یکن اینا شو لا رک لاش یا اےک ںی یک ےس م اتخلا
 ۳۳ و بترم یھب سیٹ ٹو یب ۔یگد جت نفی کیک کی ا ےن یو 2 درا اھ اس ےکر کے ںوراوس وو
 ۔ایگار ام خاور کوہ تسیکن وبا دک دک تن را. یئوہ یئاڑل۔ ے آپ

 ple لک ںوبو اھت ےپا ےن لقب درس لقم نب اور قیم ورک یی و... : ولت توکو لا 9۷ مو ہفوک

 عغالطا کت لا یاب یک اقا روا ۳ و و قم رک ولع شاپ مام” ںی نوک نام
 رای دارج کد ےس ےک سرکاری دمای تو یک اور شو دیحع یا مت مار اد ت تورو لا ید

oلاش ےک ناروا ملل لقب ود برق ےک نا ںیہ ںیم فارطا ےک تارف قر ود بلعح رشت کام دیر کرم  

 ںی د الوا یک اروا یل نھ روو



 ۶ ددر مراچ رلج ۳۸۹ نلورظنا یر اج

 7 روا گام ناعم ایکف تا مقوا شرب ایگ اچ لسم ےک رکا چرن تار یے
 ی ی ےب ںیم تاودءارمارپ سچ س اکے رکن نوا نا تر فک ےس راب ےک بکر ھی ولع تاب یب ۔ایدرکرنہ بلخ
 ںی و قب یکی ارفسا باجوا اواو یا١ یک لاوباء یر زجج نا یقافک انا ےس شی قو یامروا ر ت نہر اوبا« کز قر زا نیا+یکوایلما نا
 شم ارغب ماتم ھور رمودرحا ےک یا ںی بش ںایاوگی ک عیش اہقف) نام ڈنادھو اروا یو لاو« اراک 7رس

 ںیہ ایما با یہا ےن ۃ اضقرواءاہققف یسارع یب ولع نج امت ںیہ یوم ابن( صم واع) گولہ ہکای گا درکہفاضاروا انا سٹ یادی یه
 ى ار لور شر سوال یا منت آی رض اروا

 سا پف ساق بجا نره و لر :ترازو کلا
 شپ ۶ ںوغاپوا لڈدارقب تو یاب 7 اپ ے ہلودلا ءاہپ رح تم لول ماه راد ےد س تصرف یگ لودلا

 عت اک ں وہ داسف ےن یزید جا رب کرک 8 مک آی راس نوک پا ےن ہود لا اب تقو سا گو یتا مر سس /
 بلا بارم قارع کت یکل ا ےن ہلددلا ءاہب ۔ایگر میم ںورش ےک ید چن ا دعب ہام ھب رب ھ آ ےک تسوع یٹپاروا ایدرک
 ید :ںیم لت اکے وی کن ا ۳ ررشنوک

 دعب ےک غ زر داد رو لا تو یت س ہاوخرخ کیااک تموکو تر تانوں ی
 0 چن ج وف کیا ےل ےک ےن کک سد را ےن کمار ایگوہ یاب ےس تصوککو تاود یب تم روا انی ہپ یرکی کت سولعک او او اک

 ۔یلرکل وقت عح اطارواایدےد ما اک روپ ےن کوشلاوباز ایک بق ات ےن خوف ایک یب فرط یکن وعر مکتب ادا ید

 اکہ ل؛دلا ناطلع کت ہامداچ رب 8 ایت زو اخروا رومان اک ول یب بااطوا کنللارخت ....:ترازو یہ نال“ نیا
 ے رہ ااوہ رقم نالہس نیب تیا یک 7 0ڈ رکل ڈو لاوہرامفرکش مح اھ کرد سد یاب کس لا ہر پان دادخپ
 شات یک( ںوٹیب ےک یش )لم و شاہ شام ےک یردساریشوا نیو رت اھت وا ایک غراکدادفب ےن یا ںی ھ مع ڈ ام بقلاک شوتا دیم”

 ' نی ےس نلادسا ی هم جا ہدارا یم اک نالہ نہا۔ےھت کد تمول رسا یب ہزج ےرود ےک کیل 0 راہ او ناور

 رک 1 یم رگشلیس ناذسنیارک نشر یھب یو نی نی اوہ اور ےس ار ےک اد ےل ےک ےس رک یاس ارت یر وا سا دا رر
 یکن سرم شراب لب لو یی زخم دیز تب ناچار ناله تلخ تا ی عطا یک ا وکرخع شرم لا
 ای ۶ ٢ں یاووار خب نامہ نیادعب ےک س سس ایگ انب کیم شاک ناور ط ںیم تس ایرو تم واک رک ایگای دے د کا اروا یورک ساو ارو

 نہا نارود یا اسکا خاکی ہیتروا یر اپل ارزگاوگا ل اک ن الہ “نیا وکہل دلا ناطاس سارا

 هل رپ یدارک کا ےس یل تک ییا ےہ نالہ نما برو رز سبک اساو لا تقو یادی ساد نالہ
 ارگ ےک مکی کا قیاس سیگار وکار واز پا کر کرک گڑ یداشضو تف ںڈوارخب
 _ ےگ آر او رک ل کے وار خیار ا یک کر ام هل

 اب ران کر گتسایرو /07 لا اب پاپ سالها اطلس :شراوغلاوبار وا لورلا ناطاس

 اسب اتسار»تمواکچ لای روش وک راوخلاوہارکوہ حب ےن مو ناب رک اول اوبا تقو ںی ایات زنگ اکن امر وک یراوغلاوإا

a)لاا 2۳ رو دی ارم روا آرا زا ںی نج ںیہ فتات روبیک ا اھت ین اع ب بہ ےک یر عشا نالا  
 ارلج ٦٦۹۱ نایمعالا ت ایفو)۔اوہب



 مدد رح ماچ دلج ۔ ٣۹۰ نوران

 کف رط یک ار یش ںیم ھم وثش ےس یہانپ تشز یکن ا ےن لیاوفلاوئا۔ےگ ںی ددحتاساکپ آم : تیل لاک ےس ضق ےک
 الا نا نریم ۃ2ل وہ گن ۔ ایگ لباقمر کوہ وار یھب ن ہو لا ناطلسای ٣یم گنج ناریم ےک کت اتر کش ےگ ےک کن ےلودلا

Eریدر یون ارگ راوفلاوباذتایکب ق ات اکل ا ےن ہلودنا نئاطلس۔ایگاچ لیئاو بناج یکن ام کرک کت سل یراوغلوارواہ رھا  
 پس نکن دو سد کم انب تروصی دا رفروا ایگ امر

 رب رام کس يدرگن تب کنکی کس اور کش یاروا یکت راددرطافدع نت یک اے دوج ..:یراوفلاو اروا یون وتوو
 ی تنبل نا بش ی اےک فجر قد اه فرط گرا شر یلرگشعق رک کن ام رکےن سراوفلاوباریغانچاھت اط
 کہ کرک ی ب ےس راف ہوروا وب تس 7 دوا ےس لاعب ونود اپ ٹول ئل ےک کچ ےس نیا قوا رک الط

 ها ع لار اش ایل اکے ضق ےک سراوان امر اھ ںیم بت سیاوش واچ ےن راک لولا ن اطلس ایگ
 پس ےک سا ےن سنا ہکایمگ یمن ل سا یی AD ای اب لپ قادم وب بلور لورلا سم
 انچا ایا ےگ )ہلودلا پزیر کوہ کا ے لولا سحب نورٹچا یکجا روال اما کس اطلس
 تل یورو ےس ہرا اپ ےک لا لورلا | ال یئاھب ےک سارعب ےک یاروای آے ترار ور لان ےس کالو دلا بہہ

 رخآلپ ۔یئوہ غور ش تبامکو طخ یک ےہ راہ ود ےس ہلورلا اطلس روا یک رولت ںراوقلاورا رک یک س اوخرو یکے آکا اوور ھبر وا چیک

 اروا سجا نج مزو ےن ہلودملا ناطلس ںیم ھم ورحب ےک یا دایک یبا زرو ام کیی روا ید رک اعم اخ یکی راوقلاوإا اے لورلا

ue۔ایدرگرومامر ا باتوا یک اےک  

 E 3 تن ا وہ وہم روڈ

 لگنے تی د یک ضرب ناتن "روم راز جا ہدنف ے کراهب کلا لس لو اھ یوم التب ںی یگراپ تخم کیازوگم اک ناتسکرت

 ںیٹوکال کیا ےک ہک و اضرروا ںیج ہے ںوقاع یئالسا ےک بناوجو فارطادواایگو تسر نات نافط رم نامز یا یاقنا۔ےڑب

 نا ککت قاسم یکہ ام نخ ناخن نافطط ننگ کاھجاذہل کل رخ یکس ا اوا وک لس کمری یر نفوس وکتور ۳
 لیم تلفن لام رک مس ور و اش نا رگ نانو یاس جود یکے ن وہ ود تفاسموکں وک ن با ایگ ترکبق اتا

 ےک یکن او سو هستش اس روا وا کس کرد اپ یر ومی۔ےئوہ یریقوکال کیارددا نگ ےرام کرت ترک لودر یدک

 ۔ےگ دتا: قکساج ید سلا یکن ش 0

 تماقب ےن کش دب ےک ابا اکسل اطلس ارت او و :تواغب فالق ہلورلا ناطلس

 نلاطلسر ناپ دو روشمایکی رر /یکلودلا فرشوکلودلا ناطاس ےن وریا یک دارااک رز ےرکو شی کس اک ودلا فرم یئاھپ ےک یادو درک

 ہلودلا ناعاسا اب کس رباتیک الفروخ ںیم کش ایگودرااک ےن اج ےچ اطساودوا اک رک کیہ ےس روش الو دلا
 هرضورب تسلهرلا ف شنا اایکز اف تاون السا و 0

 ےس لاروی : نالہ“ نہا ےن ہلودلا ناطلس ارب رپ زم یہا ریپ ریش فرش لا کا لوک اس نما اک

 اگر کل ورا فرم

 روا کرک ایساو شو کاشت ی یر AEE :ضز ب طرا اکل ورلا فرش

 اوراد رکی کت سات نالہ نہا ھن نچ اوہ لباس سن لس نا تساوی کس لول فرش مشایی یر
 ایدےد ما اک کم آگ شے تراش کے راغ ےس نالہ نہا کی یں اہ یارک رای وا فرش رک یدنب ہعلفرواایگپ جس



 موررصح.....۔مراھچ دلِ ۳9٣ نورلق نما راتج
 1پ

 یکن ںوہنا نی لٹ ام۔ادایر وپ طس او سش ویل اک وہا ےہ لو دلا فرش چ انچ اوما کم لک رک اوج ےک لاک وس اوریا
 نالص یئاھب ںوددایآ نس ےس ہلودلا فرشمرکاپ رقیب رنروگاکہ صبا یئاھپ کہ لودلا فرشس )لو دلا لالجر ہاطوبا۔یبرکل وق تع اطار کوہ اح
 ےک لنا ۔ےئاجاھھڑب ہبطخ ام ان ےک ہلودلا فرش ےک کف وو ہلخاکلودملا نااطاسےس ادب روا ارکان سا ےک رک روشو
 تاب راک اجر ار کار بھکلددملا ناطلسدعب ےک سا۔ںیئنی وادر چپ ںایئ طس مرگ یم ںومم وا ایک یارک افر کوک نالہ نیا یجدعب
 ےب اتم ےک ہلودلا عاطلس ےس لاش ےک یدوفشوخ کلو دلا فرشروا یک فلات یک ا ےھت رب ںاہو تفو ساوج ےن لوک ای آل جاو فرطیداو#ا
 ےک ےن رکی رن رروا ےن لیکر ھا ھو اپ ۔ےہ اج آب اہک ں وک رکاب ضبزع اےس یا ڑل ےن ہلوردلا ناطے آپ

 ها نسل اور باک ان ارد یک ول باج دار لول فرشته :تییم کل درلاناطاس ی مت
 تا2 عیب ین ناتسزونم تظاذت لمیوا ید ےد تزاحا ےن ہلودلا فرشانہا۔یکت ساوخرد یک ےنوہ اب آر کاج لع ناتسزوفرش

 ےن وج فرخت یٹ اب ےس لو دلا فرش ازار وچ ےس تہ یک لولا اطا وایی زاوا مو ہتفر فر ۔ایکہ اور ھھتاس ےک ناوکب لاطوایبزو
 ہن ہمباقم ےس مند هو ہدرکوج اک ںوکر اس ےک بلاطوبا۔ایدرکل ےک کر اک بر یب کیا ےک ترازو یک اوکب لاغر
 دیگ اچ ین لا کس ید ندارد اس

 فرط یز اوہ اورا اکو ےب ےپا تقو یا ےن لا ۔یگوہ یٹڈوفدع ےب ےس نجی وکلودلا'نااطلس. سیم فرش روا ن اطلس
 ہلورلا ناطاس روا لورلا فری رف ےک یر کما یوو مرک ی لا نک واحب ےک یکایک ےہ زاوا یک خلک فسا نچایکد اور
 درود ناف راد نامید ملا فرش ارد مرا

 تبرم ترازو پئو یگ نسن نب نیو ےلیپ ےس ےنوہ یب ےک یکے ک بااطوبا هلو ملا فرم. لرب نیم 8 اقلاولا
 دب ومہکب ج سیم لد حب ےک سا ےھت ئک لوصو نام جر ور انی دراز ںی ےس ساپتلاوبا س ےک با اتوبارواتت اید باطخ کک کم لاری ےک رک
 نم ۳ نوا ترازو نارقا لولا فرش یک لادوا ایگ اس جو کت گاف سس ےک رز ل اود رازو کلا

 تزال رھ روگ ما یک اھو رص! ےس چو کروا اھت بحاصصماکن اد نہاد دلا فیس پ ا باک ااو لاح ےک رخت نم
 وا ےس تع اطا یک اہم ےن اط اج نجر نب ناض۔ایگ مات بکی اید لس یاب کام رعب نددنچ فک

 لفظ یاری رفت وفا انچ ۔یئد بیغت یکے نر کت صب یک ریما ول رفتن ن عنو تشاویارواپ درک رش
 اپ ےک لا هد الب ےس کار غر زو رک ق؛ گہ ایگالچ یقارع ما قلاوارواایگٹ واک قت كاولا۔ایکاطع بق اک“ ن۲ینم ملا یما روا یل رک یب
 هدر اکو سا یاب کس لو ما شئاو رکےن مح اقاواخ انچ ود اکو تاوبا کا د مک کلا زظ زوال ایکو ایپ ہہو ےس اوراق فخر

 7 گللارپ رش الاپ ے 1ں یب تواوحےک حر ری ایمر آن یئاو یقارعر چپ ےس لکم آروبجم یئوہ تباکو طخ ےس تفالغر اپ ردرواایک

 رزیظروا ادغب سٹ م مایا ہلو دلا فرد عب ےک سا ۔اھت شش ساح کج رددحرواء زا يحجز ییہ یئاچما۔انر کیا ام اک راز نارا
 ۔اھتاوہ لاح سین ریو ک ےس شیبہ یپ ےس یکایک سام یر وت ف رر کوہ رام شش تضاد کرد

 نهم فرش روا ےک ےن ر کک ےس اچ وج شیر ہىےک ہلورلا فرش یلرفم اقا روا مدار کر ...: قو تفر وار ارف اک زو
 یورک اک یکن وک مو لا فرم ايد یاران کوکو زور وات تار راک ورق جابه کک
 تام ےک مک الاوبرا رو الوم ار ان تس ںوکرت یگروتروا ید تسد تزاجا ےن ہلوہلا فرش ئاب تژاہا یکے اپ ح_رگز و ارخبوا

 یک ےن آں ار ات ماقپاکت سره ردع ےب ےس اول کیک ایت اپ ےک شاد رقرک پد مامان لک دار
 کیا یھب یم یخ تو وچ کال ییا کوا تکا ۔ ںیہ کان چ تاچ را روا ےہ ھکال راج یر آی مار کا لک مقاوم زوس یک س ارد
 مند و انچ ایٹرکروططنم ئل ےک ےہ داندوکم ایپ یا ےن ںوک اگ و ہے نل :ںیئاودادشب وک ودلا فرش ولرگت شارپ نادر



 میدرصح... مرا دلج rar نورظن ایر

 دی اب جو کس تراز ات چه ںیم یارک ات

 ارے ولوت وکروا مک قلم ورک بیس کای تل رویا عر وا ںوپولعںیمہفوک حب ےک سا. ۔:واہفی ابعروا یولع
 ہقیخ یک یش تیباکش ین ست تارا ےن ںویساہح نایاب ور ما کر ویا ےن ںی اقا تیتر یلارسسروا ےھت دامت
 نندقیر فر هل راو نوک یعنی ماکت ر £ کف فرو لپ ید تیکه تم لوح تطاس زا
 وشلاط لر ی ںی روا 7ج ےکددم یک رر ف کیه ریل ںوفوروا ےگ وہ پورکود سج زئافخ یک بلطواروا ےس جاق ےن

 ول سای یلا نہار ای د را نیت رم کاے گامی وارخب مایع یلرم زوال وسیع لویولت اار
 نیا بلاط لا نیا یلپن ینا اھک ایپ مع ناپ ےک یمضنم ےن رداقہفیلخرحب ےک سااھت کیش فا اف یئاھب اک اہک شما ساک
 یاد رقت فو سار یر قی نوک لو و سفر اھ کں ویسابعرواورکروص ا وک ےس عرار )راقت ےک رک وز ےس تبان کووم

 لول طیف نر فرط واضح تھ ار نرم نایک
 1 ید سپس تاون نوا زوروای درک دم لایک تابار زو م ل یر ا ےس یاو ر رق ید اکے یر

 یک ار لا تاف سب یب وچ اپ ےک تمول یبا ےک لول بن بان لورلا فرشته 1۷ دال کروا :ملورلالالج

 تاب اد لہ ہلا لال ایا ےس اے دار خب یا ایگ گا ہہ ہیطخ اک ان ےک سالار وان رب رک و لا لالج ماطوبا ابا

 ےک سا شی لاوشیوامدواایمگی درک وب کانکس ساری ءانب سا ایما سچئاو بناج یگوہ رعب ےک کم اق نورنچ وای ال اطسا؛ۓتایہ ےک
 فیرح ںیم لاتر کک ے ناب کوں اولا ولا ےنپا ںی ناتتسزوخ تقو سا ۔ایگاھڑب ہبطخاکم ان ےک ہلودلا ناطاس نب رابتلاکوہا یک

 ےرادفإ ےن جو وارغب ات یا نیدیحسفایزو اک ھا سےک سا درک جوک رط یکدادنپ رک ٢٦ع لطا یاد سا ےن ہلولا لالہ ات ۱
 ےس اڑتے سا ےن دادفب وج تساوت کولا لال توج یاش ی نچ ہد زاب ےس ےس دارا ےس ولا لاج رکورد دلا لالجرکل
 ہیک اوخاو ایچ ےپا ای اکا ہو ۔ایلاولب تم کس شرع را ورا سود ایت ی با کر ال تاک
 ۱ ۔اکساتدادقب ےل سااوقت فورم یم

 لوچ ناب کز اپ سیاوش ناب کروا کد تستر رونی یا هفس ال ربا له ناب. .لصف کن ارگ

 ںیرافروااگے رک یارک راوغلاوبا ںی ناک کی رکی اص تاب ا ےس وود روش تاتو طخ یک میک ےل دان کاپ
 اک ر اکر اچ کولا

 ےن آس امور سرب را ناسا ورزی اوہ ساس ااکت اب ساوکں وک ت تو سیٹ ....:: نا ییدارخب

 ا رہ روا ںیم ےس راج ےل ۓئاہد ےس فرٹ لورا کوادخپ تال راد ییرکروابرکد ا بس رگ داف دزد

 ے وہ ضاح ںی تصدخ یکہذیلخر کوہ خ اج لزب تمدن درک راولو دلا لاردا ایپ ےک تو سا ںیم وہ

 ۔اگے اج وہ تا کتاب رد تموکترو جد ےد مت ےک امان مارک رن طے روک لا لاک کت سارد

 ہچن انچ ۔ایکدناود اپ ےک ہلودلا لالجر گے سم اشراف نمرات زلف اچ. :رآدارقإ گل ورلا لالج

 یک ول نیز ںااطم ےک یتاش باد آے لولا الج ۔ ےگ ےک ےس لولا لالجرکوجراوسذیلخ ارش شر ۸ والا کدام لا ال

 تونس مولا ال یک تعامل اه یار ماه سا تموم اص تاقواروا یکم ایق تسگرادروا
 ۔ ہن اگچتہ زامن تاقوا٘ لولا لال یئ اتچ ۔ کد ےد تہزاجا یکے ناوب تہون یھبےن ہفیلخد حب نددنچ ءعحتابس ےک گریم رگ

 ناری۔ایگن اور ےل ےک ےنال یاوروا ےنرکت رذعم ےس فرط یک وکت سا کس مرا ینا کیل ادب رو او: تو



 مدر مرا الج ۳۹۳ نورلق نہا راج

 ۱ ۱ امت ںاہی ےک شاد قو
 فنا ظوروا ںیئاوفحتےس الوکام نیب ٹا وا ایر هر کن کم کس لو لار درک وا فلک جم م8 دحب ےک تاغقا نا

 ےک رک باد طخ ےن فیل ےہ فٹولر گی ھبےک ںونیٹنشاحروا ںویشخ لازم مارتروارھگےس یا تاک رکے ادا گیا زو بج ۔ ےک بلط

 ایم مش روا یار جک ها لاو نوک

 غار سرچ اچ ادب سهره هلال کر دانست کا ضخ ورع اکر ای کولا

 لات یاوفلاوبا نب ہلوریلا ماوقدحب ےک تافو یکرنروگےک سا یھب نامرکے انچ یورک مپ نامرکے کر کیف ےس یلایماکرپ سارواایک

 ناز مرا تی ماتروا کن اپ ماتم ابا تگ رز تاک اپ جهنم وکٹ الاع ےک نا مہہکا یج ایکوہ
 ا ۔ اقلام تناسلی رداع ت الام یک ےک سادو تم وک یک ں انور یو

 ماقنپا ےن ند یتا وپ سیپایج کتتقو سا یل )نوری نب پیج ہو دلارو: کاور زاوا کل ولا لالچ
 تو کشو لر ون ) چاغی ارعا ےن ری زم نک ن لاوبا نہ دلقم نارحوبا کیگی ہو ایاوعڑب ہبطخ ایم ان ےک را کوا سیم ںوبوص

 یا رپ ط او ےکر کل لاش لشکر دن نمکی بت ہلورنار ون اھتایدراھ پ ےن رک گچ تسلیم

 ہى ےن زیب زعلا کلم ۔اھتاہ ہرکتصوححلودللا لجن ھا کلم شش انساو سود نا ۔ایلاواب ےل ےک ےن رک ضعیف رب طساو یگیکر ایج اکوہا روا یورک

 لای اسکار لک نج ےک رکو یک اے فرط ہلودلاروفایدرکخ وکف رط یک امجزوااب دڑوچیساورکن یم

 ۔ایگہ کالب ےس فیلان یکم قو  وکےک ہنازور ہضحاماک کل 1

 ہیطخ کمان لس الا تل رجب ےک سا۔ایلرک عر کج کام او ےن رالاکولا یلارود سا... ہض ری اطساواکر اول اکو ا

 ٠ خوکف رط یکل یکے سر کت سرد فس ناماس ےنریشا خاکی ےل ےک ےنرک ضر یدادقب کم از رٹعر یا روا لسیمزروگں او قر یگاھڑب

 یل ٤ اطا کت اقاو ناوکیلودلا لالج ایگ ٹی پی پچ هدست و تک ورق نمک سا یر رک ماتم ساروا یورک

 نوے ےداراےک طساو ےک کد اتو تسرررفسلاماسروا اگ ساوخرد کک لرواداما ے هرثو فولاد _ایارکب مروا عودا دخل رکا ع

 لال ود ےک مد سالی ب یلاھٹأ فیلکتات اھت ذماک شاہ رک رہا ےکر تے کک کن رخ کتترم کیا رک سو دیدرک

 ای آ خاک ابا نرود سا۔ایکہدارااکےناج دادغب زکاپ جالطا یک تاج سا ےنرایاکلارھدا۔ایگوہ التپ لاعاکہ لورا یئالج ے ہو یک ک

 و ابو تب اتم ےک لیا اےک رک تیل امر رٹ وفا ر آے ے دارا ارن نک رو قوی

 یاد رک دوکاعخ اہ لودملا لالی کہ دیما لو ید ی یاب ےک ہلودلا لئالجگاخ سا ےن را اکیا...۔:ےلھتب زاوہااکل ولا لالچ .

 ےس ترا الارادراتید وال ود۔ایدرکم رگمماگنہ 6 ترانو لر کوم لار شی زاوہاروا سرر کلپ ناک ےک نر فان« سال

 - یانگ ےس ار ایگ د رکن اوروارخب ےک رہ توکل عو لاا ےک راہی یاکوبا ای درک لاپو ہتھ غے راس ےن ںودرگروا ںوہرع ال

 اجر رپ وام سر هات یک سل سا سلول اب ےئل ےک هم ہلدب ےس ہلودلا لال کاپ الطیب راع ایا

 یراج ہلمسلس اکی ئاڑا کن و نی یوم غورشناھچ رج گودال الا ابا ںی سا لوالا خر ہام یکجا اایدن ھتاساکراجیل اکا

 سا گراد تم سیم ںوھتاس ےک ساروا کوہ تسکنیراجلاکوہا ند وج چاپ ر
 7 ہر

 ۰ رنچ ےک موقےک یا ںیم یگدوجوم مع یکی ایگ اھ یارو ہد راولاکویا لور لارو ....: ہماگنہ فال ےک لورلا روٹ

 وکیل رکے س ںیم ناوک ورکی ن ای ےک ےن ہلودلار وف اھت کرک ات پدر گک یا فلاقت ک لارکوہ عج ےندارفاودرو آیس

 ےک یا پو رگ یا ۔یئوہ تسلقیکہل ودلازوف یم ہقاو سا وب چرت ورا روا برس رب ےک ںارید ج نج



 میرم. ماچ رج جس نوری سرت
 ارگ تتلو لا ال رکت من طق فسا ایگ تا ےک نین ب بی رخ نانسوبارکگ اپ دو ابا لرکر ار گاکں یتا
 فہ لو دلار اےک رک وار عطا یک رقم دارا کرک کت مور کلا 3 ادارت الاسران درارج لدروا

 فاکس رز کب سای هو کاخ دو ننچ یر کلن صحرای ارام تو رسروا دا آر حیدر
 _ یئگوہ یئافص ےل دلا ل الج کک کں اہیاہرہھش ںیہ ود ایکن سا ےک

Eرم انچ ۔ یک شاور ےل ےک ری رادم عوف کیا ےن ہلددلا لالج ںی حس گیرپ ےنوہ مک تاعقاد نا تاک  
 نی واں ورد آج یارک ات ےس ےس ےک ےس اتم ےس و یکہلودلا لالج ےن راج اکو دعب ےک کاایک یا ےس ےس ضبف ےک ایکو رام
 یر لا شناس شن روتر ھت رک مت گشلکر ایک اش نو یہ ۔ایدھتاساکر ای اکا ےن رش ل با یم سج ۔یئوہ یئاڑکیکن اسد یک
 بیک ٦ںیم مانی صح ادب ۔ یئپک اھپ ےس کن ناریمروا یک دہن با وجاکں واک فرط ں ونود وک لود لا لال ۔ ےس ے کس پو
 یوم تر کرک امد لا اجر ا ساو ےنودنا

 او نمیام زار سوم ساب ےک ےنرکض قر اطساو ےن ہلودلا ٛال وا گیج کیا
 ےہ اپ لر اکو نت تکنو شش هه لو نا مک اهر یکور صبدعب ےک ےنوہرس ےک يه ےئل ےک ضر
 رو یا تندرو رم اکسید بام کس یاس کر ژاکت رک لی نرو اھت اپ رک مولع
 ےک روصن ہا ںاتشکی کل زار ار یک تنسیم کمک سرو وا نرو یا تير کر وار لا
 تعویق یک ی اعک سات افرا ساید ترک یب نے رووا ر برق
 ید رک مار ماک اکی پا ےن ںومالخ ےک یھ یگےپادعب ےک ندے وغرام کاپ ےک اھا لنا پید یت اپ کس اوت متد
 یا اب یکم ومر داملا یک بب ںیم تمور ہت سا ےس دبا ی یوم الطا کت کت موم رم کیا یکل ومالخ مارت کم ن اوا کیم
 ۱ پتا ےک 21 ترا

 یک رعب یی اپ ےک ساوجوکن درب سلول لر - تسلو یرفرک یی... مهر اکل ورلا لالچ
 قت یم لیلا لا ے رونما غن رکشپپ روف تسکح اب ردحتپ ےک جے ف کل ددلا لالج نادیمدوا یو یتا اےس کک راوی اکا چ انچایک تاور ب اج
 ن الج ای ر7 اور پاج گرا سرکار ایل کف هراس ی ام اکے پور رولا مدرک

 رک فرق ستم وہ تس لا تس ناطق پس اسرار رو نوا بارز یگ کا ےس ورا
 ۱ دیک ل یدو دا ےگ

 یکے ن رک شکن وف یاو رار وک س یا ۔ ےک مب ےلم وج ےک حروف یکہلودلا لالجےس یل ایماکدادادخ سا ....:ہضق بر هرب
 رو اروا رور ورشا اے سن وہاڑھہ ںیم ںی 7 ایکف التخا ےس ۓئار سا ےن ہرصلرزروگ۔ اگل مہلفودسرروا بابساو اب یو بیرت

 نمار کاج اپ ےک زہ ےک را اکوا)' تاداتسلایکذ جرفلابا' ےن ںوکرتودنام تاب ایگ لوپ اتام ےک تپ ١ ضا روگ ایکو ہر ت
 ۔ہلودلا رعب ےک تاو یا ۔ایل رک م م یا میت ےک فای اکروااید رکا واف رط کہ ربحا ےک ےساچ لک لوک نا ےس رشا ایلرک ٥صا

 مارا ےک ںونو یہ ےڑیھتر ای رپ یرکی کت صولفےس تیامح یکراھیلاکوبا مساقناوہاداماداک ا ےک یک یا روا یم تان یک مھپ زر
 ۔ ادیب یکدیشکروا ترفن مایا ادا

 ماہ ےک سار ۔یبرکیل اطا یر اولا لار + فرخ حس تک اطا ربا مقوا... هر کل الج
 سام هرکس رول یا کل انچ یاب ےک تز ہرشب ے ایر اووک زحل کلمے ےک ساردااھڑپ یک یخ اک



 اکو معالج ۳۹۵ نورظن نر

 ۔ اتد ل یئوکاکل ام تسایسو ماننا ناکہ رتی سم ورب سکس مقوا کت ورعب ےک یا ۔یلرک ن رک ات هری کش
 کل ۔ایدراھُ وک بتلا کل فالخ ےک ساروا یورک یاکش یکم الو نا ےس زیزلا کلپ ےن منو دب ےک سا۔اھتاہررکتسمولپیت مح اقلاوا شاہ

 اد لیتر اپوکسی

 قیر مرز کرک ےک رک شوکں ویھاحروا وبتتاس ےنپارکاچ سی لیا مع لاو... ارج اکر ا کو اپ رت
 یر لوت تع اطا یک ابی کوا ہرابود ےن مساقلاوہاروااہتسار اک س اوری آر ویک روا انے هارو رو زلال لپ ..یتر لو

 ےل شاراب اقا شاری رہیا

 ہللابرداقچ ہا ایگ لاتا ں ھ ھم دعب ےک ام اچ لرب سا!ےک تفالخ یک ا اکا داف ۱ ::تفاظ کارم امت

 ےن ہفیلخ موجرم نا ناک ی یک ر یاب تالف یکم ان روات ایکو تے فرقو ہیلف ےک ںوکرت روا ںویوراقواک تطالخ ےس ےل ےن
 ساق ہک اکہ ہک ا٢ براک ا کش ںاولد ےک ںوکوا ٹولےس شا یک من نسخ ناوکی داشردا یگزاج یکت رک
 بجا زہ ستم گرو یک لا ےن ہفیلخ وجره لاستش یک و رفا ولعب تاغ تکرار ہر ایبک ادب ےک ےنرم
 تفالخ تن فتا لرگت زیب یت فاض ھتا کس یار پر فک ولا ےن تلے ارماو تاود ننیکاراذنایکوہ لاتا اکرداقہفیاغ یب ۳۳۳

 لا اٹ مم ماھاوبا فیر شود یکتصم ےن سن لیپ ےس بس۔ایکرایقخا بتلاک اما رنک ب

 هست شرف کد سا منا وبا متری روا نکا یضاقدحب ےک تعجب لیتے مئاغیلخ
 ۱ سکس ندای را فتا یر کت ورک کس تلف مابین اپ

 تنس یا ایکو مرکز پاک ییز روا رب توام نایمرد کس دیش تکش باک یتا نیلاک ی یکی الغ کمی

E1 رکے او ےس رک لوس لورو کیک یورک ورش کرو ےن ںودوچ یگ آب کد ارفا شپ ارجوا نوش اما ےگ ٹول ےگ وارازاپ  

 یکب لط تزاجا ےس ہفیلخ کت اب ساددااید لاک ےس ہیطخوکم ان ےک ساروا یہ ادیپ یکریشکے س ہلودلا لالجوکں ویک ےس ساک سو

 نی نا یا سا بوش یک اب لری ضرر کرد سیو را لول لالچ ید ہن تزاجا ےن ہفیلخرگ
 نا یھت کب لط یراوس ےن ںوکت روا ی یک در اک گی ہو ۔ایدڑوھچپ ےک سیکس یوکں وزوھک پا ےن ہلودلا لالجردحب ےک سا۔ایگوہ

 نیا راروا یر ابرد ےک فیل ۔ایگوہدنب ہزاورداکن مو نما ےس ےناجوہ نشا ےک ہلودما لالج۔ےہ لا 11 نیب لاد٭ددنپ دادعتوکں وڑوھگ

 یار لاسیبہکفک تں ہی ایگ تاب دفرت ناتو ےک پھر آر عزا رکا ایما یر یت لکم

 نیر اےک سا اروا ودلال الروم یزو یورک تواخب روم فرت ےلودلا لالج ےن ںوکرن منی ہویا -- :تواخب یگ ںی

 گو ساپ ےک نین ب بج رفنیرکن یرخیر قاحساولایمزو ےگ ےنڑنوھڑوکی یگ احسا زوروا ایل ٹول ںی اےک رکلمترپ ںواکم ےک تاود

 خاکی سارا قلم زاوبا تقو لای )لا ٹپ ہیطخاکر ای اکولا یدادفب حماچ ےن ںوکرت ایگ چار رک لگے وادقب ہلودلا لالجروا۔ایگ

 یاوخرذعرکاچ اپ ےک لورلا لالج ےن ںوکرت بج یپ کت ددعم ےس ےن ہد ادقب ےس ےروخسم ےک لوجامصم ےپا ےن راحیل اکولا۔ایکہ اور

 دن رگایانب یزووکااوکا 9 نی مسا لاوبارک چو ادخا ےن ہلودما لال ایداھٹنرب یک کت راماو را ودرکال لیوا بکس ارحب ےک نو اتت یک

 ےک ہلودلا لال ےئ سارععب هک لا کت رازو ےن لا کک وف دنچ ۔ایدرکن یتضوکم ھم لادبعدیعسوپا کک لایک لوکس اره نزد

 لاقتخ سم تم سیہ ہریظو' طا رارسا وا, آرا یم نج ںیہ فیس وہم یکس ات لاح بہن ےک یرھشا نور _ےہ بیط نیر کل وپ ٹن 3

 ( نیو مک )یت فط اشروا وچ دبی اوہ ںی د لاقت ااکں ا اوہ روپ لوک یاو ج ےہ شا ۃیح نب یر... 6اد ۹٭۹ہفصعنایعالا تایفو)۔اوہ



 مدرج... مزاج رل ۳۹۹ نورظن را

 لایک رنگ نسل ی افتر لک اید زور لرد لر قریب نت نر اس تماشا
 سال لا ولت اد و تر شه ژابپ هسکه کت سرم بوخ کل ا ایلرکر امر گکک کلا دیم ےک رک دو ےس لوک اوہ نچ
 ےس یا ۔ایدرکا رر گے نا دارج کی ےس کک دیم ےک لولا الج ایکو عاشت تچ رک کلا دیر عکس لاو
 رک ھچک م ےک انچ گپ نا یک کلا دی

 لول لالچ کی تہ و ۔ای:رگدنلب تداقب منو ایام ل١ روش نابود ےن ںوکرت شش ناضمرداہ دب ےک قاد کا. یر یر
 ےک تاد باسا لا ےک نایب کیر یش ےس لوک کد رپ ترور دون ے ال مس لوک ےن
 یاوج شی وس کیا بج رقےک ناکموکل ا۔ایل ٹیپ ھجچوج ۔ایلر یھکرکا وک کس لو لا ال رک ترازو یکل ا بج واں وا اھت ے دہ
 تار یار رکا ےن نکس لاک ار روک اروا آتا ےک لور الا شک لا پدر کیک ال مو ای درکریق یگڑپ ماقم
 ۱ ایر رکت یم اقلاولاریزوروا لایعد با پار لو دلا لالجوراچپ تنو ےک

 لار کس ارگ تک ای فان تاب رپ رد یش ںوی کشدوب ےک ےناچ ےگ ےک لورا لئالج....:ٰیھئاو یلورلا لالج
 قاب میان تا ساب اٹساو پ روا بقیه تراک سل لای چپ اما اپ کود
 ی اروا یک تر زعم رکو ہرا ےن رکن اراورم ر یوم رشت 'تعامتب روا ایام جت سوکے جت ےاڑب ےک ںوکرت ہتسپ آ شہ آ ےن ہلودلا لالج ہک
 یہ ت کی کںوشاحمرب روا ںوشابوا ںییدارفب ےس چو یک انب یں یرگ ند ےگ ایداھٹن رب یرکی کت رامارئچ کا ےن اد خپ وک

 یکدارغب تاس ےک تعا کیاوکی ریس اسب ںیم ھ9۵ ےن ہلودلا لالج ےس رو سا یھت یئاج یل ٹول ین اکدروا تاناکم ےڑاھدد ند یت

 ۔ایکروسامہپ باج یلرفم
 مے ںیہ کرکے گم وہ رورزکروا لت ک یدح سا یارک ۓ وت ےک ےتعطلسو تفالخرعب ےک تاعقاو نام... :یئازپ ی دارفب

 ے یراورپ راپ روا لاو ڑوھک ےک نازل وب 2 ںودرک یدرک رد رک فرط یک یک یر کک کد لب تواب

 مم ےن ںوہنانرواایکس نل باقتم ےس ںیودرگےن تفالخ لامعی کک مارتا روا یک آف ولس اپ هک مضر وا ۰

 یا د روااک۔ کوروآ ل ودرک ووڈ ت اڑ ت نکہ کک ےس لولا لالچ ےک ےہ رک ولاا یکی وج لوچ لاک سس ت الام ےک ناوک
 یی آر فروا نیو تارا اہقفروا ںوہاوگ وضت اروم رب ترا کراس سومی کسرگرود توافب کر

 ءںوشاپاا دیگ رک پر تال ناز رروا ایلارکر ار گود وتر اظب کل ےس عوف یاب ےس ہلورلا لالہ عواید کم راک دو کس

 لوک ین یوم یرا اپ مرک یکرام ٹول ےگ ےید یئاھکد برع یہ برعل یم ںوقالع ےک بناوجو فارطاء یگ آن ب یک وروچ روا ںوش اعرب
 ج ل ورق لب لاو ین کروم عمار وال تار گولن وکیوم تر کرد ا یکںووکاڈروا ںوروچ اھت ہن رر و

 ےن ہللودلا لالج۔ایگالچ ساپ ےک لودر گو ترازو ری( زوال ورا لواج) دیس بازو ںی لا ی کراتا کت یدداچ ےس لورم
 ےک رکرانفر کروا ایکن مچ ےس ںیہ ایک ار با یکایک یک یر کہ ی مروا ہک یک ید آتا زاکت خب یان زوو مالا
 کس گلد انس ورا ال انچ ے اک بٹ ےس ردد ےک ترازو کی اوتادی ۔ ےل ےس ہیچ یر وار سی ترازو ناول
 ۲ ۱ ایداتہ زور یک رسا

 ر اص ماا نام تہاوخرد کن ا ےن ہلودلا لئالج ۔یگدرکت وار ےن خوا حملے رار 6ل الچروا تو نب

 نو 7 توکل ورلا لارج رت * آور ےگ ےل رے تشییاروا رگ * یو ہن تلبم ےن وف یاب رکی گام تلہ یک نر نت مس ۳

 ےن عوف تاب ۔ای درکاچ تی رک اپ ےک نیم نب نار اوہ نوکوکل گی هک لای اپو بجا لیگ آه یت مرکز رک
 ۔یدارک جے ہلودلل للالجر کپ یم نایمردرداایکار ٹوک وج ےک عن وف اب رک تم اپ ےن مئاقہفیلخ۔ےناڈڑذنےزاورورواایلٹوار گال ا



 عوررصت.....مرایچ دلِ ۱ ۳۹۶ ۱ ۱ نورلظنیا برات

 تعنایمم یک اور ےک رافی دیر“ ےن مغاقہفیلخ ںیم تایر رانا مو ةیسارواپ [ لباودارقا تس تہی رگیل دلا لالج
 ۲ اید رک ےس ےک رک احم ھوتا ےک کا ںی ارش وتی تسال عمود درک

 ورش تمباکو طخ یک رس مرا کوبا چک ےک اروا لولا لال یش “گڈ ...: تح امم ںیم راہ کوبا روا لورلا لالج
 ا مسا مو عیتاسےک ےرسود ےن کبار ۔یٹوہ ماں تردا ےل ورا ایروان نان قر

 ٦ لک
 یا گنا یک ناک اطخزاوج فیفا - کت ساوخرد یکب اطخ ےک کھ ما کلم یٹ تفالخر اب رو ےن ہلودلا لالج یم

 یگ واک اوج مدع ےن یگدروام نکی یشاقرواابد ےد یک ناوج ےن یترکم نواری نا قیر شریک یت یر بط ب یطولا
 ۔اید باطخ اک و لم ا لک کل ددلا لالج لطف وری و بیو اقا ضیا اپ ر اتوم اپمو ثسک ی ناف ید

 فک نت تاج ناز ور تب ارد قات ص ھتاسےک ورا لرد نو ین 4 :یدرواب کارا یش 0
 ملوان چکش ترک کیلو ) ری یک س نلاضعرد یک ندا ها ےک سد قفس زوج مرند

 طی تی دشت روا وگو را ال او رضا رگ وو فو وبا ات اط سا
 یئازفار دق سا ےن ناول یضاق۔ ںیہ تک ال فیر قت اپ ےریم تقدرہ ےل تزاجارضا پ آرت کیر مگ دا کف یر ص ب ک

 هو نو ما آلن رضا لا سا یکی اووک ضرب یکتا ےس لولا ل الج دج ےک یا اکا دای ہک
 E ۔اھتایگ اب ےس

 ورم ته لاس ھب یم نامکی فام نب زون لدام شف پا ساب م ر۰: ےہ رہ ہرا اکر ایی اکو با
 تع اطارچ عب ےک سو ایک اب ے را ابا ےن مسل ادب یش مرم کیا ھتانہدر روک ب ےک لددلاز اقا
 میان مقام نما ترک کت ودو لام روایگو ہما تساوکت مولی کل ا فر تفکرات دراز سس ی لو
 ترساوخرو یک سوک کہ رص ےک کقاضا خارش ناس انی دراز یک کت ہاتکء طخ ےس راھجلاکولا ےن ناوبا۔ایلاب أصفوک الما یکن امنفروگ
 ہرھب نیمزرم یف کر اویا تو ںی انچ ۔ںیکہ اور بناج یکہرصب سی ناک روصنڈیا 0 لواع ںی وف ینا ےن رالاکوارءانہ لاک
 شف باید لاک ایر فر مقوا یی تاک ارپ رعب ںیم مو ین یژوت یک پک کنار نا یک تاپ
 دعب ےک سار دا ی پات نددنچ یک شور اهن اکو ارعا یلارماکروا۔ ےئگ ئک یلوسج ےس سار نامر رول اب کج ناداترانی دو الدد۔ایگ
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 اب
7 
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 اھت یک یاس نہ نر را زواک ایت یاد یک وا بم زا تیمار کت ماکت کو وام ها

 ہدارااک ئاچ رک وک سدادفپ رکن کہ قاو سا ۔اھت بماچ یلرضمگدارخب تقو لا لولا لالچ ای ٹولوکت اماقمدنچ ما روا + ننز
 بلطں جج وف ییدادعا ےئل ےک ےنرک مز وکں وکرت ےس لکو مز روک اد قرواریب زم نی لیٹد ےن ہللودللا لالج بت کر وس لو انمروالو ہرا ک

 ہد تبول کا اپل یوم ن ورش تہاتکو یخ یک حام نارود یا۔ںیہتھکس یش ونپ ککی کلو دلا لالج ےن شاور قروا ٹو انچ ساک
 هدایت ں ایزازو تسد بوخ ےن ںوکرن ںیم تشلاخینام ز۔ایگ آں یئاو یم ترام لاراو پا ہلودلا یل الجروا۔یئوہ تمل امرداد

 تھ ےگ وم مک مرد تاماقتا ےس راہ گو م و یس نکیل لورا ٹواروا یر ٹ را

 (ۃدلج ۹۳ص. ےس یک س یا نجی ےہ طاغوج انس نت و ساب نیروی .٭
 ۔ےارگ ےہ سم لب ۹0ف یشا نیا...



 مورصح.....مراچ رلج ۳۹۸ نورلظوباٗجراج

 مزد اون ایمرد ےک ناتو دج وقیکں وک ست اش رش عر ےک مامرو کپ اا :یارټبا ۳۳ لوو

 ےک ہر یغو نا ءاروابوکں وک درز ےک تساوی پا ےن ںوناملسم یجب آی تروارنقر<اراب رہنا ءادوام ہت اف ءشئاشروا کک

 ےک سا ےھت ےترکایکاداہن الاس حرا اک اھت ایک د سیم صڈ ےک نارا رف روا اش رخشاکہ ناک ت فرح اھتالرک نب رکل اپ ے ںوقالع

 ےک یہ رک امم دنگ آم کا یج یگ این یک لوو تموکعی کن ا سم ناتسک تپ ء اب سا ۔ایرکل وقبمالسا ےن ںوکرت دعب

 ترک بو لاوارهآ صابر پور کل ور لوک ڈو ن ایمرد ےک نچ والب روا ناک : موتا کیا یک وت

 گیا... طب تقاسم یکدرد سا ہکے اناج ایکن ایج ات ن اج سی یگوکےکر کا تلخ ۓاوساھخ عقاورپ ہلسصاف اکسید هما تہی ہد
 ہریشد ھدودہ ےرنری؛ تشوگاکل وروناج ۔ ںی ہہ ںیہو یھب لادن زن تی رورض یکن ا ےس یقافتا۔اھتاتج ری ہدد ماہ درا کلیدی

 ساپروط لر نت زوم ےک ںی راو ےس ی لرب اک دم تک اذ ےس یاو اھت اج للف یک: جرا یان مام ینا
 ےس فرط سااکہلفاق یر کا ےس قانا۔ےت ل اھہ یکے ڑی 2 کس پت سس ندا ےک ولر کر واری یت یک اکا ںی ہد
 یکت اقوارا کروا ےھت اےک اروا بل اقرب ےڑد اے فرطلور اج کہ ایت اتوم یھب ردوا ام ےل ٹولولل اوقات اچ ہرزمگ

 ۔ںیہ کچ رکیر گنی وام ہک تاک بس نا۔۔ںیہ یھب راج اج) زن وااطخ نے ںی ورک کا یارو یک کن ا

 یک تشطاسو ںوہاشداپ ےک تمولقرہ ہکا جی کوہ لام بناج یاد زر نور مت مولتو تود ےک ر خشاکو ناتتکرت کول بجا

 ےس ےب لوصتےک را وف یئویاہ توک ن اے سا اینکر ت ناتسکر تو الب رک گنے ہوکہ تو ے ںیکرت ودب اخ ناو 0 الا مکی ےئل

 ہناخ ے ہیر ذ ےک ںوراون یئوہ یت وا ںوزین راد کوٹ اھت لی کت بس نا ٹر ہدوارام ٹول کے ل یا ےس تا عت اوس اش

 نارود شا۔ ےن وہم ذپ مایقرک آپ اگر زگماع تیپ صاف ےک عرف ںی بی رقےکارافب وا ےگ ےنرکق زرروا شاوم بسکنخ رعیگںوشودب
 ۔اھت اوچ شب تروا کدام توکو تلور اندک لا کن ات اک موقو تلود یکن اتتکدت لئاروا نام امین

 لیا ےن دوم یک وب تسریع هو نب نالسرا اور گر ط سا ےاراب اکدوھگن د کیا ےل ںوکڑت اکو
 رقد ئاچا درک( ورشات ہک اشاد اردا ایک رطیکورگےک سادھقاسےک جا ارکوہراوصوخروااید شک علق کک ےک نم داب ےک کرک
 نا ےن ابغا نرو وک کہا لا الع ۔ ےگ ناصر ارت اکباتان ان لو گل ده لی ناسا کار ارج

 لپ ید ایم کور دز تم نر ے دہ اےس یا پا ۔ایگوہ ملاپ ا ےس یہ یک وک وکو نار ایک دارا کے وک ریت ےک ںوگول

 ۔ےس اے اتے لای زمين نهج روا نا رک انتی

 ہر یاب سش مزمادخ گر < نقاب بناب رز آنان لوک نا تم ی... کوک

 ۓٹولوکں وفات ند ےس اروا درک ں ورشانلاڈ مت ںورش سوم ورا تابید٭ تابصق ےک جاوید نو نا £

 نا کت نا ےس اتر ۔ یک یک نک یوو ن ارود کاایک آ لیک لاشوگی کن ا ےک کب ترم ف زر کوکی زر

 برتر اکسل رکے نل ےن نین نبدوھتیکت ساوخرد یکن ا ےنودرکل اےک ںوکرت ںیم ینجٹاو ایچ اترکب قا یتا ں وو

 اار هک ےک کادواا دانید الاسر پاکی ورک اوا فش

 ٠ی نیا لر دام تومن ادوحسم یئگوہ تافو لوک تاعقاو نا......: تواعب ے نیا 07

 اور باس لک ب کتور ےس رکے ال ںی ووا نا ید یررگت اب لوکس چو گل فور

 ین ارد نافمار 2و2 ارادت یک روا رم لوک املای ء اما نا لا ز ساق ادب سما

 کمکی کد الاس ریپ ےک دورو ےس اروا نات 0 ےک سا ۔ےھڑب فرط کنت تست کس رکاب حرط

 ۔ایلرکض قرب اھت ےک یلایماکرواای کرک راک “ےن را رکے د توک ا ےن ںوکت ی ظاہر یب ےڑلےس ںویغابرکل تار ےک اروا ےک 4



oktمد ..مراهپرلج ۳۹۹ نلورلظنء  

 یو نا ےن ا کک ب نی دلا ءاطععب ےک لایک ٤ز تاد ہی۔ایگ پھیل ےل یک ای راک

 ام کر وظن و اوترو کا یکلورلاءالع ےن ںوک ناں ورش رک باتمان کس کج دایر ن را لومج

 ۲ ۔یدرکی دہ شعب نک

 نادوش ہو ےھت تادرواروصنہ شئارکوک اقوبرادرساکس ا ای وا فرض ناب رز رج وورگوواکل وکر .راخلب یر ارم

 ےب ۔ایکالچ فارم اتر اتڑلوو رگ اکں وکرت اک وہ ہن اعم ےس سا نیر رپ نا شوخ یکے ن رکب ولغم ےن ابر ؟نووک
 لرکرافرگتعامج بی کشی ابر ےئ وہ لاماپ ےس بر کر تب ہد انچ یر و کمیل ہا

 یاس نوک نا قاب ہدرگک یا ۔ ئی وہ متت شی و لر ها نکن ںیہ7 یکں وک دعب ےک یلایماک ا ۔یئ
 نج ہلودلاءالع نت رایت کوبال نادم ںوند ناپ ایگو+ہناور فرط یکن ادعہ ھتاس ےک شابکوکرواروصنم ہور ادوات مش م ےس دج ایگ آ 1

 رب نور ض تل ع گرو هر لا- یر و کے رع ناک رک رص یھ اکر اوب کوبا کم سو اتکا کک
 لماد سشیربش ےناقوب اچ دور ساواک س گن لوطروا تدش یکے رصاحمر پاپ اب تاک وب ورا
 دیر خاراتو تحت ارم

 بوق ای آ یی عئرط یسا یھب تاس ےک غخرکل ئاروا اھڑب بناج یک غرکدحب ےک سا...:تاحتف ہلیرطع کا

 کرا دال پورن گیا ےہ ںی ںوک ارج ےک نیوز 2 ےگ ر ذنرانی دراز تاس۔یپ کل وی تعاطا ےن نوت رگ راک

 یک یر فرط یکن ارج لےے ےس وازم فرط یک “ےس” ےس یی 7۸ ایک اپ مر اوہ ترکی رن تروا یی وخ ماع گچ
 بس نا۔ےہ اک و تاو ایک نج یھیرب لا ےن( ہیقارع)ںوکرن اھت کو ھا ےک کمک ارواج ناپ دا اراک کوج
 _اھتڑج اس ےک ناورستی علی تایعقاو

 ین بک جنس سه رد وکم ءارما ےک بناوج : فارطارب ےنوہ ےک نادج دلت ا رو ہیقارع یک وب

 از ںی دن نپل تاکرت ہناملاخ یکن وکی دزروک ولا یلا نب اوس هی یاب رب رک وب گرا سا ےن ںیکہ رکنا نا ت

 تس اورد یک اے اباد ماپا ےن کز لر فرگپ و رگک یا اکن ارگےد تیر شافوکن اروا ایگ آپ ہلباقم ےس کرا کش
 داراي لوج لت راجو ےن ںوکر دو ےک لاد قد لب روایی |

 دیا ایک رھ ساز چک ایگ تی تے

 21 OTR تک رم رو

 ںیہ ناال درع ئاچ ۔ے ےہ ےس ملک نارد جید رکل ھپ ںوک نار کی کہ تقاو سا یھب ےن نایاب رذ7 نوگن اووم

 یا وام ۳ صوفی تب ۔ایلابدوکں وک ےن( ںویھتاس ےک نادوشنو )لودر لپ روا

J۔ےھت میم یم ےۓر یکم رادرساکں وکرن نا یش  

 ۳ ( پا کولدنچ ےس ںی عن! ۔اھتاڑپ لگن ف رط یکن اسارگےرھنأ ماروامہدرگل و ین اکںوکرت تقو سج. :گلیب لر

 ےک ناروا ےھج یکاھب ےک 0" 'ک یل قا یر لی رم سيما کن لا قو ما ل اکرم نہ کیب لرغط ےھت ےئگ ور یقاہ ںیم ےتالع
 مه ےس ںوکت گولی ب ۔ایکخ و رگ نا یکن اسا رگ ن ںوکول نا ۔ےہ اک وہرپوا یھٹاورکذ  اکن جب ےک تاعقاو نا ۔ےہ ر ںی تا

 وا )سفیر اج اھڑ کیب لزون اک لر.

 اس



 مح ماه ۱ fee ۱ نور رج

 لر ےن جو یر قش ییا لین ۔ےھت ۓ وہ ےھھ ڑت ھھ تب ےس رایقتا تو گو مر »تیک تماس
 بلوار نج نم کج نا سن رکاب وب تسلگکل کت تاچ ۔ایکہ بام ذس لا حب فر
 _ ےگ وہ ناچ ےس روار تش یے ی اے ی اید ل اڈ م لج ےک کرار رکر کو یونس سیم نا ےنور مج روگ اورم

 نئاھتای کرک بد علوی پیک روا قوام کس کا: هر گراپد کوک
 لاری 2تیر واه کا بت اسکی تڑپ نار د نادر رب لنز تو

 02007 وضم ےک نا ےک للرب یکم ارو تان ارک ل وک بخاذہا۔ےت رخ ۳
 ۳ سوق ورود یدک ناص پ لو مےکر کت سرد گنب ناماس سلوک توپ کس وتر ماپ توتا
 لوکی روا روا ایر کہ قر رب لود شنا شرک آ- ٣ے گج تراک آوا ںی رہ ںایتاڑ رعت یکن ا ایک

 ۔یکتساوخرد گدا لاک لک سس بجا مان یش لودلا لالج ک٤ چرس ےن یل دم زنروگ۔ ان ارک

 نامه تمام بی ات لا ۳ جا رانی دارن سیٹ پ سوم لباس لوکر رو. :تواخب فالغےک ںوگڑت

 بجر رک رخ یک شوشروا تواخب ۔ اگ ۳ لم( رادرساکں وک ت)ل شاپ کوکہک اھ ہنامز هو ےس ۔یدرھک تواب روم د بس

 ےس ءامدوک و فیل ی ش سیب گل را و6 رگت قو لب لر زردایگش وا بتا کلم شویم

 ۔ے 2م ماناک ی لرذطوعا کس لات سما

 تیاکش یکم شو میڈ یکدایز یکں وک ت ےک رک عل لے س تاعقاو ناوکک یب لرغط ےن ہلودلا لالج .. :کیب لرخطرواہلودلا لالچ
 ےۓ وہ ۓاکھہ تععاطا نادر آےک یرادرسو تماولحملعے راج ۔ت لش ترف کرام گلی کنی نکا کرت اوج ےن کیج لرغط یک

 یک وای ۔ یک رات یکہلباقم ےک دوم مت چ انچ اپ پکیج ای شام نیس ۔ نین وواےرامہ کک تں اہی ۔ےھت
 ےس اتقا تری با سو ےس تمواعرا قا قروا تعاخا گرام گل اساس سیم ناسا رن ار طا تا ےس ا:
 صام رتا ےک یک یکے رک اھ ھیچ ےس لو لار ییا وک رحب ےک ےس رک تاور ب اوج ےس مکی رور یی اتوکد یوم یک ا رب ماب

 ےک کیک دادیا لن ت ے ںیم برخعارمادوادی زم نم یش ۔ایل یھت تستر کرم اس طلا لا یدک ۱

 راگ چاچ باقری ده را ادوجوکں وک نا ےن ںوہن اف ویک اوکں کرت ۔ے اپ لوگو 2
 ایر رگ بر لرب سی یلایم اک ےک یدنچ تست رک ی ده :میکرازراک
 سیال تماما رغ بر ےگ گاھپ کا امت سرا نگ گڈ ےس فلج نیم نا لر رکا یر وت اط روا تخم ایا٠
 پور فاپ تساقوا۔ ایگ آں باور کا اج کت نیم ںیم بج ات ےک پور او ذات سگ هو 1 قد روشی لس ےہ

 ۔ےڑوھب ےب و کردا سرد روید

 ےن ںی روا 4 مر کرا زاب اکی ئاڑلرک پن اتتزوخ ےن ںویئناھچ ےک ساروا کیب لرخط 92 ناروا کیب لرخط
 تس اکو( الار ےک نت وال )بهم بلال مال نکے یاتشلرک تب ے ےل

 بت اروح اطا اي برف اخوت ایک راکت ارپ ےن کیب لرخ بج رداابمگم پت ارہ مک اھپ ےس کن نادیمودردا یو
 گاھب ےس گنج ناریم دراین گج یکاوک یب لرغط۔ یورک رپ کی لرخط ےک کر یت ںی وف یخ انچ ۔ایکوہارپ لاقتشاع
 ہل روح ناار 7 عسل لرغطزور کیا داب راز بق اترو شر کس را یک رب نیت روح ناطلس۔ایگ سر ناب مک

 شے جو یک یت یل اط یب نانا ترو وس ناطلس انچ دات یگ ر ےس یا ای ردروہک قوپ راک اک قو سٹئاوہرو آ
 اک رک یھی دو ناطلس۔ایل لوک



 لا شا ۳ نورلغ نباتات

 ا۔ایرکدق قرب ا داور بناج ٣رپ این ںاح فو لاداشر یلایماک یتاقنا سا کیب لرخ .....طیف رب رو اشیخ
 ناطے لاک باوجو فارطا۔یئوہ یش یھ راز مرک داضب دت یئوہ ام ین نزلعشےس تم کیا اج کب ا تہ
 او ی لب ںیم تاک ١ ےک ین ایگایلرکل اش مان اک ا ےس بقا یا ی نویلظرایکب طاق یب لرفط ےس بق ےس مل
 | رشت عترت لوقزع کس نمز یا یدازم تورا ی مارچ روا لوشابدا۔ایکر ودوکس ا ےن سا اوہ
 3 و کرکت ودب کی اے جو ی دو اس ق رک مو ( بجامع اکو ن اطلس )نایت وں څرک ساواک ار

 ایل کک 001 نو قفس

 ی ا 1 تم سا ےس ا ےن 1۳ اک اکو 0 یش ناەریٹونا۔ایل
 23 ند ۓ ارواداہق دق ےن می ایکن ناجرجر ار یکے رکادا عش نالاسرا ورا ل اپ رت تاسوعا

 ضد را لب یار اکو عرو نوت و اایکاور اپ ےک کیا لری را نبات ضوخیک رک
 لر لنت اطا یکل ا ےن اروا روڈ گا کے ابعت فالف مف ےک

 وش راق( تیک )بلت نم سییکشا نا سمری ہا ےن لے ہزنروگ شوز .لورلا لالجروا شو 2
 ےس ےن رک ت ما ےس روا یک ت م المر تک یا وکی او رقوکہلودلا لالج۔ یی یاکش یک او رقکہلودملا یل ےن سون ۔اھتایک
 هر TT وارق وجوکل وک روا یگ ےس راک تیر تاذب کبک ہن لیکس ا ےن اورق اور
 ےہ رس جوک مان ےک او رق مقا لوکی ریساسب TENS اوم دص تک کک کشک
 صور ا ر ےس لو لب تار او داور فر گی شر كس سون صب چو نور ذکر فر مت مک
 لارج ے تاو ساید ورش ر لر ر ےک ایت نایمرو ےک ادب روارضرص ےن ںوگون اروا۔ 1 17ں ہاد مار لی ےب ترا ےس چو ک

 سرچ تن رلطا کا شور ںی قو نادر رب اچ را ےک کرایترکش پل اوہ مدص تہب وکودلا
 - درک میک شاد رقواملودلا لالجر کیم نایمرد ےن لیہ دعب ےک ا ایگآ 1

 "9و7 لر .....:تافو یلودلا لالج

 ےک رمو یا لی ھ۵ نابعشوام دعب ےک سا ۔ وے ےک جرفب ج ےک فیلخ یلدم آی کل ا۔ایلر کت چپ سا ےس ی توا
 نب بلا لاک زو ین انچ ایکو ایپ ہرطخ ےس شان ماویروا ور و اد نیر سا ۳۱ رجب ےک ر ےک یا oi یب نس ر

 تاب کش اروا 1 7ل تفالخ ازم مت تلود عیارارود میم لادبع

 ام ےک روت ئا وا روا یورک ورش بانک طخ ےک ےک تع اطا ںی طساو تسلورلا لال نب روصن زا کلم
 ےنانچ یک الا کت اعقاو ناوک ااا یم تا ایکو ہ راج سلس اک ات طخ ےس ہو یکے نوہہن تاوداب نیک رادقم ادا تعا
 1 جروار زا «لر بين 7 یک یرادرسب تموع یٹپا دوااید U اس تہباک تعیملا نت تاپ ےگ حروف یاشروا ںوررناک

 انوراچ درک وا ےند وارغب ر ین نام تو نایک سلوک ناردد لا ےک وہ ا فرط کرا اکیلا ر کز وم چوک زا
 ۔ایگا جت یر کا

 و 0



 مده ماچ رج er نورظنت ات
 هنس فا یاب ےک کوشلادئا ت ای آنر اتوم لس رق یکے سا بج رواایمکس اپ ےک لم زنروگ )دلت نب اورق تا
 اپ ےک تاب کس فی لرخغطرکوہ نا یہدریشانچای کوہ ارح ا اکی اوگرا کک چ اتچایلرگ داراک ی زاپ اتد روا ۓاھکد ےرخنیھب
 ح الطا یکے ن ےک لاک وی:ارھج ےک ای الا رکا ہد ادب کپ ھت ھت ےک واور نچ ھحا ےہ ریہ مت شاپ نا گن را
 ناو نت ول راه نا یٹپا حر ط یکی لک ےس داب یاس سد ها کک ات تو نان
 ۔ایگوہ لاقتااککس ا سیر یجممارفجام ںیہ ہدداای مک اھب نشافایم شپ

 روا رات دراج ید ےس راھ اکو با ایگ اھ نوار خبر چک ئاج شد ا ارعا بطخاکم ان ےک را... رادار رل وبا
 یک" ےک ہقیلضروا۔ یے ر ےل روا تای اعنادم ےب وکں ورنامروا ںویزاس۔ ےگ شر روم تسرخ کیف باس سرو لباس تم
 بجاح ےب ہیطخ اک ان شال لورم عرب یک وبوص سا ی ن نادرم نہلودلا ریز واںیشو؛ کونشاوبا ایک یب انک بلاک یب لا
 یھب فن گن رنج راز ا ایکو مناور فرط کردار خب ےک کر ایت ولج یاو ایکو م نیغ ل مکس ای رو ترابا پاگل ا
 کریس اسب لود اس انس فیل اد کور تس ابتدا رک رحم ےک راو کوبا ناکہ دارااکل ابقتسا ےن قفل قتامکس نا
 ۔ںیکتصرم ںیم اقوام ام روا 0یرواسن

 واچ د لاک ے دار خبر یم ولا لورلا رم اکو لٹوںیرارقب ےیل اک کی لرخط روا را اکو لا

 یار فر ےس ی روا فلوت اطارھپ ےن( ناف صارنروگ یم وفاکن بلو دملاءالع نب "رونا ۔ایگوہہناور تیب را ی

 فو ےک ہردنس آے ن روس اروا۔اھت یکن یب مارگور باک تعلارصمدحب ےک ےرصاحروا کن نایمرد ےک ا وہا رواروصنیا۔اھڑب ہبطشاک مان ےک
 ساک نج یتاروا کت ساوخدد یک ےس گی لرغ ناطلس ےن ریہ اد ادب ےک تا. ین امصم تعا تاب یی روا یل کرونم انی د جار شب ےس

 تب ادوار رکن اس

 بین بین رادار ذی ناب رگ ارم یو نت مر کوچ ....:تسافو یا اول
 یررگ نب نام رکےن ہیوب نج ہلودملادضحع نب ہلورلا ءاہب نج ہلودلا ناطلس نج نا زرمر ای اکولا یم ےس ۳۳۶ ےل لا۔اھت اج راترکہناہپ

 یف یسک ادود سارہ خر یشورب ےس یکم تتست ےن را ایا اھت یر یشوربہعلقرنوگاکن ام رک۔اوہہناور ےن رکرسوکم جگ دو تاب روا
  یزج تیاہن ےن راییلاکوارپ انہ سا۔ےئ رن تو او فرط یکرااکولا نامرکل ئاردا ادرک مالت اکا ارب ےس ہو یک کدیشکی نر ضا

 ےھت ےک رز کوا نیت لاسراوکتموکحی کل ا کب ج لوح مج ےک جت یم نام رکوالب)بانج شر ایکو راج تاریک سن ارگ
 لا رکاب لمس لوتس اف زوروضتوب کی رویا وا کرک یکی اے ںوک مرتب نوکیا ی لر

 هو اف ی ا زو ایل د لار ای یوا با زا يشروصتبا- 1 ايام یا

 ایکو ہمت ےک رکی رب ہعلقں یہ وو اایممالچ شما رولت ر کوچ ہیلپ یم اریپ کازم وے روھلا ٹ ع ۲ تر

 مینر لا کئ اکا سود اک ا سید ادب ود نا یئوہروپ شش یک نرم ےک اکوبا شیوادخب دعب ںوفردنچ . .:تمولعی کم یت لا کیک

 بش کمان هیات فیل ےن ادب ےک اا ی رک عجیب کت سای رد ترا کا تاود نیا اروا لورر کی اھتدوجومزوریفو فر ھوا

 باطخ اک مت لا کلم ےس ہو کت صامعیرھش ےن ہفیلغ ید تساوخرد یکے اج ےک باخ اک متر کت روا یک( تاجا یک اجاب

 موتی کیا ایچ کیا ںی ہر ایک یکم اک م واک یک میترا کک ںیم و رص روا نات زار تشویق تور ویکی

 دز رکے راوی کارو ی یک ل طی لر دیا یس ےنروصنٹیا کی نب تاب... ۔(۵رلج اص )۔ ےہ اھککیروونن سیم خا نی... 9
 اعم کت ایمی اےس سچ انچ ای ہادیپ فوت ےس رااوباوکروصنباذت یگ ث ول بنا یکن اسا رک لرففرا ون رپ یم ایک اےس کیپ لرغطم
 (یورذج ۲۳م شا نیا لاک نر اح)۔ یب تعلاصم رب ےہ دعارخ ہشالا سردار کل وقتتساوخردیب یک ا ےنراھیل کوا د اپ اکے رکل وقت

 تعاطاردال



 مور صح.:.۔مراھچ لاج ۱ م۳ ۱ نورظنبا ترا

 اب سرت ار ییا ے مرا کک ںیہ ےس کک یوا کا ییج اھت مکرر ارش روت اب سود کس لات رک
 ایل کرار کوکر وصب ےک رک زا شن س یکایک اور فرط یکزار یش ےک هاشور ضر یم

 روا یا اوہ یک صوکحی پس یم غرامدےک ہلودملا لاج نب :ی خلا کک دعب ےک تافو کر اھ اکو یا ںیم وس یا ...:: کچ کد دما لک
 مما اخه بام کل اس وخ تیاهن سراج اکن ب کوبا ایل رک رر اکہ رص رکو ارج کا ےس وا رت ےک کر یت رو یری یا
 وت سم ایک ل ابتا ےہ وخر وا وج ےن نات زور ایک وک ب عاج یکن اتسزوخے دادفب ےن' میت لا کلم” س روا يا ںیئاورکوہ
 ارج س ارغب نایمرد ےک یشروا تعامصب و تنس لا ناب ز یا ۔یراکچ تع اطا ندر ی ےک آے مک تموت یکی ا س ےس یت لیپ
 ۴ ٣ -اہراتوہدا فو رف لول روااوم

 اب رپ ےک زاریشرواایک وکب اج یک راف ےس اوما ےک مترا کک شی. :یگاور یا 21 فرطیکں ران

 ۲ ےگ لج یقارخم وہ ار اندادب ناکرت۔ایکل عجز اورد اخو دننھ یئوہ یئا اش تاب یس یکدادقیدوازار یش اکر ت الاڈ

 نا ٹیپ ے جو سا وت یشن یم رتطصاوج ےت لئاب فرط یکروصن یاب کس سا مور سر رو زار نکا لک کوچ
 ںی ورو صولا ایکرومام وک ںویتاھچ ںونود نیا )بلاطوناروادعسوبا لٹ ناجرارچغ انچ ہایدرکم ات ںیم زاوہارواالچ فرط یک ار تاسوحتاسےک

 02002 ایپ ںولود انچ ءاحڈب فرط کز مارے زاوا ے ےک باقم رک ر مرا کت اکورد ناک کب
 ایر اکی لایماکی ٹا کوہ ل٘اد ںیم زاوہا ےن خر ف کروا ۔ایگلچطساو ےس ہرصر چپ رواایکک اھب فرط یہ عا کاھکت ساک مترا کک ک
 -ایگو+اروپ ج۳ تام ید لاڈوئاڑپ ںی ناری کیارہ اب ےک زادہ ارواایداڑنا

 لکرافر ین ےک تزاجا یکرومننیصح کی کر کشی ا و تواطب له لراف رند ی ورش ےک د ا ..:توانب اگ 202
 و شو بس رک رم کت اب یک راف رک تر لا کلم ءایگل ہے مینر لا کلب صح کبار وا ےس رر یش ںیہ وت اسےک سا کیا وا ایگالچ
 لیراظیناےک دارغب را ارگ اوما یک کروا اید رک واب اج زوم کرک فکر کے اوا یک اور یخ اکی وو اد کشا
 ایگ آی گوادفب تالاب ار زوم

 بت پا فور هو رد ایک ر اک رپ جن میرا کت دعب ےک سا....:ہضیف رب عر مار اکم یر لا ٹال
 ولار یماروا گور ریس اسب راد ید سکس لا فر طاهر سس مرکب مم۳ دعب ےک ی ایکو م فرت

 اشتر فک هی ےس کروا کیک رر اکر ےس ناچ اا تی دارکاروا لبد ےس رسان نرو رگ بشر ون
 ما زمر مار کتو یا ۔ یک اور فرط یکم مار روف کیا ےن میم لا کیم دعب ےک لا اڑ ان آں وو رک ٹا تسلشوکور یخوروصنمو انب ت
 یک رله اا عدا دعب ےک گج یک روا ےس رصد مکس اوراق اروپا

 فر یک اذیت کس کناف مش کره لا همتا کک ده کس ایم کارا... م زار
 ارج ےسرپلف ےک ( ار الا پروری کرو شیری ی) بشر از اھت یار کروا تھ ںیم رک وج ےن ور رولا کے س چو کاایک ناور
 دچار لک اب لا یخ کیا ےس و کراہت ےک ت اطاروا یھی رکل وقت عاطا یک( یئاھب ےنپا ینیم) میر لا کک کوہ
 اید لو آلو رسا ذرات ہایدےد مکی نادر بم گراد بورس اب

 ےک میت لا کلم ےک رک وکی دس نیب نب رومروا بشار رھپ وااوہ م دص کے راو یا وکر وص ا ...: رایت روصو وا
 ناطاسرن اچ یکت ساوخرد یکدادبا ےل ےک راہظا ےک یرادر بنام فو تحعاطا یھب ےس کیب لرفطن اطلس ایک وکب ناج یک اوہا ےئل ےک فام

 _ےاککر کیپ ۵ج ۵ے یخ ان ما ..٭



fer 

 لرفط

 گول ابا یر یک “ےن یر نب ٢ ںیشیروا یر یضاسب ےھت ئی و ہت یھب ا ےس میر لا کک ناو اهر ی قوی عو فر

 ی طا یکت قو تاک روم زیب ییہ یاب یکادفب روا لی د ییزاوہا جٹ یہ ییڈوھت ںیہ وم تیز یم اک درک ابر

 ۱ ۔ےہ بسانمانر بک مو سج اھیناےےک ارضا را جان اون لرو لاوس زاوہاےس مرگپ یک

 شزفی ےس لاء ںیہ ےک رک ٹی گنا مکا یاد درک اور باپ یک رانو سوپا اع ےس ےک ا :تس ی مرا کلم
 سنوات لیفتراک ناک ےس اوہ بام یک راف ےس ی یکی ج ےک دعسولا ریو بشار روا روضه
 وام ایا سو کیک سک مترا کک یورو ازات مترا کک رو ےک چ زارا یاب یں جون لئلاپ فر یکد سوا
 -الچ شیپ لول ترک او مک زواکم تر ادبی اعماوبا کیلا لاک یریاو ا ایل ٹ ۓولوزاوہا ےن ںویوا ےک روصم

 چنانچاوہہناور بج یکن ساق گن گرا عيد ارور :میطخ اک مم را کک سم زاوا
 ن ےک رووا ے یا ید ت اکر وصنم وبا ےن رعسوبا شیمہکباقت رہ کری قاشا ایک لباقم ےس ےرصدد کیا ےن نقلرف برق زاری

 ور اپود طخ مان ےک میر لا کلم شب زاوہارواای پت نفر یک هرکتساوقرد ین نسخ رایت.
 Sas E یگ اه

 ررر یارواا اھت ی مو ریو نا فصا ےن کیپ لرخ ن اطلس اقدام کج بم

 تے اج ا ا ر ن و در فلت

 یار واک سر ئاوخزیمآت حماد کان وسفاوکم اق ف یلخ ایر ت کت اعتاد ناک زم نم کو ےگ ے دالج ش ےک تیم للا ایک یتا تتسم اشو

 -6 ےس جام ڑی ہلطخ کمان ےک یا روتر ےس ےس رک مبا طوخ ےک مات شف کد ی

 لے ت ےک نکی وک راسا ےس ںوکرت ںی ے٣ ہیک ب زا لک رکن ای دا... ضب رب نابفصااکک یب لرغمط

 سفر یو کس ناف اد نب ن 1 ےک لی لرفطناطاسرحا ےک یادت
 دیگ ناف فیس ریزد لگن لاو لو تح روا لر کر یز ےہ داف ےن نالا چاچ ایگدناور

 تموم ابا دا تب رضس اپ ےک کی لرخطےن دیار ماہ مئاقہضیلخ :باطقو 27

 را دراز اپ کت مو ر اراووالغ ےک کا ےک داد لااقل فرق ذی رم

 کد تس کم اف یلخر لو ضاح لو ادخب ےن کی لرخط ن اطلس یب بی رقت دیک ایگ آر وداکوہ ٣٣ن ارود لا ۔ مگر راد زور

 نو نا۔یدرکیئاھڈ تر زا ایش ےن ںوکت یی مات د حب ےک لا ایما نٹ یراوسوتاس ےک اجزاء اعراب د ےن فیل ایگ الان ,

 ست نکس لات نادر تن باس لورم رک وک یا اک را کول مای

 ہرا ےن کر اب چاچ در یش ناک کری بسی ےن یر کم نا زمرک 1کم
 رم اپنا الجو ےس روف یکم را کک روا یوم تساوی ارث اپ لم ںی یر ایک اچ ہر صا اکی وبا یئاھپ ےک سا رک یت
 یکن اد هوا دبی وہم ےل رکا تار ےک ینچشیھپ جلا کی دعب ےک سا۔ رک تاسیس
 رک ین ا ےہ ںوھاروا ےس آے ناتسزوخ ق یلیددعب ےک ضعف ور ایم شم اقرار اید سد نت گناه ترا کیم ید تساوخرد

 ایج کپ دب, ت نوت ره ساروا ےن: دن دنچ ےن رکن اعیشک کوہ ںیم یکس انا یب ٹری جا

 ہدلج فرا لک تراس



 مور رض مراچ رلج 2 fed نورلغنبا رات

 _ایگرامظااکیرادربنام فو تعاطا

 بق تاک انس مرا بل میری حلق ںی رکا شی ملت کارو ناشر مکتب 2 لرفطروا با
 ت ناجرارو داایگوج نادر فرط یکن اجرارکسل ندای بیک را٥ ن ادایع ےن لا کک ایک ا اب نایک شپ یگ رن 4
 را دکن اک اک اے یواز برش ییا کم یبا یک ر کب یک ا ےن کین لرغط ناطلس۔ایگالچچ نامفصا ساپ ےک کیب لرخ ناطلس
 دے و ولت ی یآاک ناق ذاب ےہ ھے ےک ےن رکم ایقروا ید ایپ ییا

 روا نیم نک ب روصم ایگ ڑاوہا روا یک اطع تموکع یک رب وکی کریس اسب رہو ےس ےک رک ت ری ہر ےن e صز رب رش

 یسوع ن ع یکن اجرا ادرک اوج ےک مینر لا کلو تار لو نا اھ ان اکے درک ساغ نارا بش رہ
 لو سعد ا یا فک شوهرم کرم لپ ےن سا یش قد سور نیولو

 یر کل وقت ععیاطا یکک یجب لرخط ن اطلس م فار طا ےک ےک رے کولا یا کرم... :تعاطاد یت رم یک کوشا اما 7
 ا 1 ور تانک ییا 1س یی مم ےن کیب لرخط ن اطلس اھت اوہ یھگراب ردرضاح ےن رکل ٥صاح ییرومضححف رش یکس ار چپ وا یھت
 O رب تروا یک ورش تاتو طخ ےس یکدعس ےن لن انچاچہپیمامجناوہ اکرام
 قدر ما ب0 نی نین ی جی وکل ہلہےینانچ ایکہدحواکددم ےن یگدعس یک س اوترو کدر ےک کت یاش
 و مک یکق ردعس .ایکوکشاکم تم دوج ےک لا ہار ما تو سا ا ےگ ا اپ ےک یر ع ےئ وہ تام روش اکء اپی مادی داد

 را نر یار لو تگ لبکر کن لوءلارلکن اسکلت ایوب داور فرطکل سرب تسازب ٣
 اد 1 7

 یکتا ربا یکن اولعوورچنانچ نگہ ےرٹنکن اکےک ملا کلم ےس یلایماک سا کی دحس 20 وامف یک یخ

 ارپ ںیم تعاقب و تنس یاو یش شوارب ۔ایگ اردک وکر لک عر لا ر ا یب یش دوااگا ےنرک ات
 ی اتنا وکی روچ رد واقر ر یر رایو کرا یا تان رار فا ےک کش رب کرک اوج ف ارطا ور
 ےس ی ایپ روش تہب س ناو ایگلاڈرام ید زی کراس تا یک نشیکیک رکو رفا آے ںورڑ ٹاک یو
 دعب ےک لاس یکتا از رگ ہود ے یدک شرک کک - ی شل ژل شنا ماگ

 ۔ایکورفیکم انہ ساےک کتب انکو طب ےن ماقہفیلخ

 ناطاس ایک ای نا کس فی رخ ن اعا ردیاب ادعا ےک ےس اچو قر ل :تواغب یک ردحس ےس کییب لرخمط
 رواوور' ل روک مکا یو رازی اورو ےس ےک یر حم اس وب سی ایہ لرغط نالوا اھت تم ضر وطب انب اکی کد ٠ اپ ےک کب شرم

 ۔ےایدرکں ب راہ اک رک کرد ےن دوم تو بی

 دیس نار لا اھڑب باپ یکن ادج نما یا ےس کی لرخط ن اطلسربءانج یسارواای درک اکا ے یل اتیا ےن کرم
 یا کر پیف رت یکی رادربامرفو تععاطا ینا ےن یا چنان ایک تو موکم ترا کل اکو سس رقم ارم کارو سد بام روم
 : زر نایک تم عیب حرم قتل ی ی رم راس نر

 نا زچ کرو زرہ لس بق اھت سالم یردب ۔ایکپ چ ر حلف یارک اھ چن انچ ید تست ا

 روا یورک ورش فر روم دمحم ےن ںوکولدنچایکی اوم اکرام ٹولے زن یچاپ ساوکں ودرگکروا وک هوم :رام ٹولودرک: کرت

 ےس پو رک کیا ںاہدایگالچ تکاب کا تو دایک ورت ےس ی مات کر کن اےس کرام ےک ےک ر ر



 مودرصح ... مرامم رلچ ۱ ۳ نورلقن اترا

 لوس کر اسب یک کرکے توکپ ازد صح کاک اید ممکن دا کیتی کیک یکی ا ےن یر اسب یہ
 مگ ناب یک ودرکروا ںوکر اچ هک روس هه کس هد اپ ایکو دارااکر ویب ن

 از کنه تره بی پس یکتا تافل و کمتر کل ےن ںوکرت ںی جج ...: توا یکل وکرت
 یوکے ت اعتاد ناوک نیل ایل ریا اج کت الفلاراد یب ےت وہ ند لک اد ۓئوہ کیا ےس وہ ےس الم وچ انچ ادھر کت اک کلر
 تاحقاو ےراسروا یک کام یر وضح ف رغ یری اہ سیم تا ۔؟ے اھ ر کور صا ںویک ت الغرق ےن ںوکت کات اٹ ہو ست اللا
 هک لو ادا بیا روس هات کل ورک لول تر اب ان پک اراک ترک زو ےن ںوک کس فر
2 200 000000000 0 

 ےس ںوکرت یھگرپ سا۔ایلرکو دادا اکے اب ےلچ ےس ارغب اچان یکسر د کت ں وج رب ناکےک ںوگ تر گاہ دمگجاکے یب رزاپ ے ی رانوں وات

 ے آہ رزاپ ےس یر سروا تواطب ینا کلو ورکنگ ےب د ےن زورروا یبا یکن ارکومر زوم ےک سا حک یت نیا ےس راب ٹول
 روا لو اگ بت شیخ اچ -ییدرکح رام ٹول ل یم باوجو فارطا یھب ن لوح آن یکی وب روا لودر سر سراب روت

 زر نادر ےے ںویھتاسےک ناردب نہ رقم یز نفوس گاو گو اش تاناکمےرنشاپ ےک ںاپوروا۔ ےگ و ناو لک

 بعر اکت نطعاسو تموکق نگ جل تروا یکے زور وا نشو یک ؟ریساسپ سٹ رام ٹول ماع یہا ایل فٹوور ایک کب تیم نہ گن لاک رک

 ایر زار کت سای مت لول

 9 ناووشو روا روز تیک خاک اپ ر ذآ وے کیپ لرغط ن اطا یل درز اک کی لرخط

 ناطلحدصب ےک سا ۔ایدر کس یو ںیہ تمر یکی ا ت یارو یارو ےہ طخ اک ان ےک کا یک ل وت تع اطا یک ےک یو ادرک

 یک ریما ود نا یلرکرار قا رادر بنام ڈو تعاطار کوہ ضاح یھبیےن سا ے اھ ڑب مق بناج یکراوسالاواریمارٹدوگےس ورت ےن یب لرغط

 وکں ونماض ےک نا ےن کیب خط اطلس۔.یکر کل وق تعاطار کوہ ضاح شیراہرد ےک کیب لرغط ےن لورنروگم ایتےےک فارطا نا یھشاھھکرد

 کی لرخطت جو یس سجے ہر ےت زار اب کت لوک تعاطا ےن درکز الم لئا ۔ایلر کو رها کد زاط روا ایک وکف رط یک نیم رکےن اس

 الا اراتو تشاتزآل ورم تک راج ورک سار کالج ےن

 ےس تب ۔اھنایکوہ لئاد ںیم تعاطاورئاد ےک سا ےس ےل وج ےن نادرم نبہلورلاریضننادود ےک تقی. اچ مور
 نر بر مر ا ۳ 3 دو

 ندروااوجاتر حارات کروا یورک عوف یر کداہج ری مردہ ےک کر ایت کروا ایل رک ل وو روسو کا ےک یب لر فشن جیک فتات

 ںیم نانا دذ آن ددنچ ایگ وا فرط کن سرب یا سموم سا ابا تمل ام تہ لاھ ایگ چ ور

 رداایگوم ےل تاققا یک ا ااو ےبطخ کمان ےک اا ںیم ںوہوس ماتت ےس ا ےہ لکم رزرو ارب نب رت یگالچ ےک م ایت

 ۔ایکٹ مل مگ ا یب اہم او یاب اک ی رے اسب ۔ایلرک وک ا روز دا یکی شکن وف را ےک کی لرش ن اطل ایکو مو رشد
 ایل نوا اے دز ےک یب ل رغ ناطاسروای آد باکس کرک 1

 رکا ھچچ ےس کر اونا شیر قر. ےھت بحاصم ےک ناردب نب شیلرق نیب ےک نابلترتسوباو تالا :گیل رس

 دال رمت ادل کرم اسب کب قافتا ۔اھتای کرن اور یک اپ ےک مات ہفیلغ ےس ےک آخ رانا تا ےک یری اہ ج ےک رک ر الطا کت اھا و نا

 یونس راکت اناکم ےک نابل یب والع ےک یا ںی درر ی ںی غ ک ںیہ راب د ےک ناروا کنایه یاسر یراق

 رکنی فی یم نب ثانی قو ات لو نادر وکلا کت سردرفم نام اسرواایکک رےرجو یر گ

 انار وز لو اےک نودلخ ئاروا: اھ نا وج ,, شجاع یف دل شا نا اک...



 مور صح....مراچچ دلج . re نورظنم ایرج

 نایک ر قریب رد ایل توله رک خور ےن لاروا ی دب ے ےن اچ آ ےک ںی توق کی راہ ایگ آے کا ک
 ہن لون نفلوبا ےن ںیشد ایگ آیا ودار خب ےک کر اومیپ تنو کیار کہ دناب ےا۔اھت ایکو دیت یک خلو با ےک ق یگ جت کوی ددم
 روا کی یب نیم ز ےس اس ےک حات مک تالق اراد ےس یر اہ ےک چی کل یر تے رو درک ت ناہ یں اے ںی شاف کرک
 : ۔ایآٹداباج یکن اکم نپا

 سوی آب ما ید گان شئمءارماہق وہ زخ وج ناولح یل قاحسا نب یم اربا یی لاو دک نل یم هریک ۱
 ءاھڑب فر۱طی کن ادربہعلفزواداقذشورب وہ راف ےس را ٹول یک رکسذ ےس لوصضو ناداتروا ےنام ج ےس کک ل وچ بروا قوای شیدا کا 31

 روا ی رکی رتب حلق لاو کس علف اجر هرز یٹاکاکب ایساو لام ےک لارپ ںاہی رداےت سیرت ےک کول یلا نئ ییدحس تاماقتم لوط
 لپ لوک ےس تاحاد نا ایل ٹولوکن ا ےھت لو اگر اتو بری اکبر اراک سکس
 یا ےن کیپ لرخط اطلس نارود یا نٹ وڈتمج مکی کن اروا۔ ےئگ وہ لک کوقےک ںویماد ۔ایلاندوویشانپاوکی رگ وانگ ےس دپ ےک
 ےک سا وج ےن ںوکرن اوہ بت او کیپ ےس بس یبا انچ ۔ایکہناور ےن رکہ تپ ناتسزغھتاس ےک عوف کر وک ھبر مارا اکی لان
 اڑان رکا ماس اکی اتر وا تبیعصم تقخوکزاوہا نایلھاےس سا ےئ ولرکل وھکیب بابساو لام ےک ںوکولھت اس

 نہ ںوتس ورو صار یم اروا یکی و ارش ےک روک د ر الامس یارک انک کو ی ا :ہ ارش تل کم تٹ
 کک ے یت شوٹ یر الوفا میخ کما کس ره وا یاب کس یک اروا مرا کک ےک رکن یخ کک یب لر نالا ایک رک اتوار اھ کوا
 قاب رپ زار یش داس ےک روصم ولا یئاھب ےنپا ےک کب حمد عر کشا ےن دعسوباب ۔اھید ہن سرکوب ا ےن دعسوباروا میرا
 پر کوہ لئاد جزا یش ےن روصتولاروار مولا ایک اب رک لترا ورک کتے راصح ترشروا کن گہ ایار کور صامم اکزاریشروا۔یئدرک
 ۔اھڑب ہبلخ اک ان ےک میجر لا کم یئاھب ےپارواایلرک

 انوہ شک ےک نیو ایپ یگدیشکروا ترفانم شی ء اسلا سکو ا یک یس اسب ہکوہ ےگ تڑپ بد 2 یر اہ روا گر

 ےک رکنا ن گی ٹو فورلاپ ما ےن تعامجو تنس لئا اد ایہ لب ےن الا ماوکن دادی ی ایت 5
 ےک یر یس سب وج سیب ں ایشن ےن تعامج و تنس لبا ےس یتاقنا۔ ینگ د ےد تزاجا کت اپ اوان اہک ت اہ ۔ایل کرک امن الد
 یک ٹری اسپ وج ےئت آل اپ ےک ںولاو ناوبدرکےن وکن ا تعامجد تنطس لا ے وہم آرب ےب ڈ ےک بارش تقو ےک ٹال ۔ایگی را او کاپ
 اوت ںالطا یکی وکی رے اسب الاڈڑ دعب ےک ےل تزاچاروا یگنام تزاجا یکے ن ووا ںوبڈ نا ےس ناروا ےس ے درک وکو ارپ تیا
 ی یا شا یکم وب فی ےس نح ےس اقف بم سرا تر لیونل رولت دف
 ۱ نا روابط کت ادا نا یک ن ءاسورلا سیر ید قارچ مه شکر زاوج نس تست

 تزاجاےس تنالخ واگراپ ۔ایگ آن امقمر ہام سیم ناروا ےگ ٹہ ےس لات دف فر ےک رکن ایم تموم کری یر

 یھب سور لا سک با ۔ایلرک ا گوکں وبحاصمروا لایعد لئا ےک سا ید الجاایل ٹولےس ا ےک کلپ اکر ےک یس اسب ےن ںوھا ےک رکل ام
 کم ےک معاق یھب ےک سا۔ےہ یک یر کیا رص روا تس لغ ک کر او ےن رکں ایئارب روا تن یک یساسب نالعالا ک
 9 ید لاک رس اسب لطمه متر کلن اچ دد لاک ےس کاپ ےس اکی ریا کا ایک یکم مرا

 اھ یکم فرط یک “ےب ییاو ےس مددداہچ کی رخ لاطلسہکں یہ ےئآرکن ای ہپ امہ ..:تعحعاطارامہظا اکک یب لرخط
 ہنامز یہا اوہ ہتاور ناول ےل ےک ےل اکہ ے ضعیف ےک رولعم اغلخوکم اش کلم روا ےن رک ےس نارعہ روا اول ب ناج ایکن ادب ےک ےس

 الج ۲۹ ضیا نلاو ید لا ھ80



 میر ۔...مراھچدلج ۳4۸ نورظ رج

 ربشرکڑ وچ ش ےن ںوکت .ےھج ےن کب دا فب رخ شب اسقرو فنی ترکل لو را روا ںوشابوا ادب فارطر وادار ںی
 لے یساو رم وہ دن دادی اھت ابد مح ن مئاقہطخ کاج ےک و ری اسب تس اطساو میلا کک روات ےئل رکب صف تس اراب ےک
 اور ل تمدخ کش یلخ اکر ابنا ےک ییرادار نام رف تع اطا اخ یبا ےک یب لرمخ ن اطلس۔ایگ لے جو یکی داماد ہیرے ہر یر

 یاب رد ذیخ سا ےن ںوکرت رک یک کت یارب کے وراح کای ےک اروا تعاطا یکضیلخ ںیم سنی ایپ مان ےک نوک ایت راک

 قدر نکن ای ریکاوری سلب دوی اسب تمایل کس

 مما مے تم لرغط ن اطاسوا یخ کومرض ام ںی تالضراپ رد روا ای دادب میترا کک نارو د سا :ںیر ارخب تا لرفط

 یراق ید تفالف ےنئارس ترک حس رادفپ نورب سنن وف ییراسہکا دی رواایمکق انا ےس ےروشم لا ےن مئاقہفیلخ ده روشم کس

 رواایلرکم یلص ٹر سبوکم چل اےک ہفیلغ ےن وف فارس ںیم اپ ےس شیخ یکراہظا ےک یئرادربنامرفروا تع اطا ساپ ےک کیب لرغ ناطاح روا
 ردا م اعنا کر الن ترم ما ےب ےس لی لر ناسا اول ور ادرس کس انا ےک سا سم تصدخ یک یب رخ ناطاس
 انچ د کد اص مکے اہ ےھھ ڑہ ہبطخ مان ےک کیب لرغط ن اطلس ںیم وار خب رک عی اہ وک وطن ےن مئافہفیلغ ھوا ایکو دعو اکی دےزئاج
 شو س وارغب ےن کیب لرخط ناطلسدعب ےک لا ۔اھڑی ںیم ںوربحس کراس یگدادفاہبطخ اک ان ےک یا سش دکار ناشر ےس رطح

 لانا ےس رارقب ھجتاس ےک لواجرادرس یھڈورواڈ 0 اقف: لود نیک ارا بارما lv ؟ر-یرید تاج اسنیغناچ ۹ ا تابا نه

 فن ےن اسلا اکہ او ےل مرمر نرگس کی لر ناک ےس
 ےن کین رضا امت یکے کر متاقداوتا سن م ےس فرطےک وب لا متر کم پرواز مپ کیف رک کی

 رو ادب ںی لیری ی ہر یقاب سٹ 13 لو ار وی 9و لا نامدار تفو ی ایک ایت سے اش ب داد شیدا

 ۱ اھ یک کلی لرخناطاسے یھ لپ ہی ۔اھتاوہ ید دب ےیل ےس کی لر اطلس لو نیل
 ےک تاب رورض یا سر ہش ےر پیدا ےک سنایا سی دادفب کیب لرغط ناطلس تقو سٹ ملت دادخب ہایس گل رفع

 روش نرو کل نرو هلو راز يا کش ترا زاپ کیر وا نور ان ےھت لیبل ےک لوح

 ے فرطںوراچ ہن انچ ےہ لر لاک لر ناطاسر و مرا کک کا وہ ایپ ی شیک کک ں واک ےک ںول رش م اقروا گڑ زا آ
 یکن اروا۔اپاب ےس لول کس اف اول ےس ںوگوا نا ےس وم یک یر الا فرصت تاپ لاک والا ام
 لا کک روا راورسید ایکادای رکشے فرط یک یک لرغط ن اطلس 6 رکا کیلا ریگ مز و ےک تا لرخطناطلس۔یکت یامح

 یک لالا ما لاس پس ےک یب لرغط ناطاسروا ےک چ ںیم تالف رمت ےہ لاخ ےک ےک ےس تموت یک زیکدہ نافوط سا بخامات

 تانک م ےک ںوبضاصم ےک لارواء سور لا شر ۔ےئوہہ گز لورم دور ب 2 دادقا تو ےڑھکل کل ےن روف توانب

 قطر اسم نکنه ول روا تی« ےک 2 تواتان کمک لول ر شک ارخب ارام ء اف فاصر

 رو يا کیا اپ ےک مئاقہضیوخ ےن کب لن اطلس ند لنا ےک اکہ ہت اخ اکے وب وسر وا یر افر کمتر لا لک
 ےک ناروا اس یکن ادت رو ۔ےگ ںی اج ےک کرب ےس مرج نئ وقت وہ ضاح روٹ کولیر ک1 یم یکم ضر لا کک روا مو ںی کراس ہک کت

 لار بیر قسم تو لایه راس کی لر ناطاس حس بسریغ انچ اگے اج وہ نقی لاک رج باک

 لم نار یش لو تام ےک تظطافت لھرواایلر کافر گت یمس وت ےک ساوکں ار فی یئاوکد تروصص کر میجر لا کلم یب: لوجردا ایل فٹواےسا ےن
 ۔ےہ کل اچ ےک تول اقاو یر ۔ایدرکدیق

 ی بر تام برس لار وا( لو ناب نم برق سنت نعمت متال
 لےے ہدقاو سا ےن کیب لرخط ناطلسر سو نزار اچ له تک لک سو سکس نفر ناتي يو داتا یل تول



 مودرص ماچ دلج : "6۴۹ ۰ نورلغ نیا راج

 ہم ذ یبا ےن کاج شکم اپ اپ ےک کیب رخ ناطلس ےن مئاقہفیلخدب لا. نت مچ ون ار وا ید تعا البوکل یل قر کوہ
 تب لاو یر یم ۔ ےہ ایلرکردیق تیس ویقاس ےک لاوکل لو اای کدی طظ املاک راددمذ یریم ےن مغاھتایکر ضاح اہم ےس اہ محلا کک یاد

 ےک مترا کک ےن کیپ لرغط ن اطلس یکی حت حس تذکر نوا لک رطوبت رو ودر کا ترک
 رواذادخت یک ا ےس یک ےک ےل اپ ےک ریساسب یاس رشکا ےک مینر لا کلم ےس ہو یسا۔ شیر کم اب کبس ن اہک دکل وام
 ےک ماغیپ سا ےن ںیٹد ۔اجہیکم یب اکے ید لاکڑوکیریساسب روا ےک لو تع اطا یبا اپ ےک لب زم نب ںیشد ےن کی لرخط ن اطلس۔ ینگ ڑب

 روی لنت و گچ صد رکو نشیب رپ یکریساسب ۔اید لاکڈوکیکربساسب روا اب لوح ہبطخ اک مان ےک کیپ لرغط ناطلس شیبہ وص ےنپا باطن
 ۱ ۲ 1 کا ور اتکا طخ

 دارخب ےن کیپ لرغط ن اطلس ےہ چد لا کت فا کی لر اطلس ےندادفب ناک گچ. :رام ول کل رغط سش وارغب
 ںیم برخ باہ ےک لیک فرط ں وراپ مرار داوس وک اکے چ انچ دره رانا کد اول انار هک سر
 ناٹیرپ ےرنش ا ےک راب ارس کس رج شیک شروا تابصق: تاب د۔الاڈرکواب رب ککت انادرہن سی نرش امدا کت لے ترک

 سو نوروز او

 نت بشار با کت لذت. کی لر ناطاسراف تس قرگراق املا... .:یرنوکب شر
 مز اوما شرک د تاجا ديد لر اچ نا اس کا طع تسویه رهار ازاد طرز دراب یاس نت ای ع
 نم ریخ ةولصلا لاک ناذاوک رک ل اال فرم وکار وصےک یارو هه نیر وا نکاح خام نا
 یو میر ی یم لاوشوامدحب ےک راوی ک تکئارادرو ابد معانی مولا

 ربع لا یئاپ تافو ےندشئارماب قفل نماد نی لا غز یم ممے یا .....یگرادرتشر 1 2 اقروا لرخط
 کیلا دی یم قع سا رکات تر اص تشر ےک رکے معاق فی را اک واد تشب دخ ن وتان نالسرا ی پا یب لرغط اطا لا
 ےک یو کک یب لرغط ن اطس روا ںوگ و رو کر يا ناو« درک شام نر نب براز راج اکو با نیب یبا, کی لرخطن اطلسیزو

 بنا باقي وتو میخ کلا نا تا تورو یکی کراس سر _ےھت رشد ورم

 ۱ قلی شر یر ناب ار وا یش نیم ناندع نیب یل یت مات انب لگا

 ءاسور ےک طساد ےک چک ساو ےن مت انخاوبا۔یکل ایساو تول قا ےک ودو گن ٹا بر 9 7 2م نتلاوبا

 لر کروبی اوکو غ ےس ررر بج یک ا اس یھچے ریہ رکی یارک رایت یھب کش یا یئاھڑب توقیپاےک کا پ لوج لیے ءارماو
 ےک متاقہضیاخوایلڑکچوکں ویتشکن اہکا وہی رب ساہرط اب ہبطخ اکم ا ےک صم روک وات ھنن روا یئاونہ وانی رمش ی او یک یق زخورکرراےےک اطساو

 کیا ماب ےک طس ادر انچ اوہ نادر ےس ےک یف وکر یک ار صفاوبا قا ھلدیمع یب یف کس ا یم تخ الف اراد بج ںیلپی ترا ےن بابساو لا ےل

 اب ےک ر کروم دنخر صو بار چپ ئی ےئل زکر ارگ کے ساواک کیی ہت تخلوا را ےک فلا ناریرمروا یگوہہ کن سیم نادم
 اف ناو پس اتخاوبا درک او ےک سن واورو یک اب یھی رخ اپ ےر ےت اے ںیم گہانی بش کترمد یڑوھت ہانلا اوع یگ پک

 روا آ ٹول( زواکایساو) سا اف ہا ایگ خب ےک کر قموکن بن روصنخ سیم ایساور صفا یب یر گناپد لت کرو آر تواس او تا ۔ےک سٹ

 رام ےل ےک ےناجب ناج نیم نب دوصنماھڑب سیم ایہادربوسم ی اہ بلخ اکر مصر وکی ولع صنت مہ راہ ڈو رواہ درک چت وکب سے قا کزن نج

 روصم اپ دے ماہر صاحمےک اطساو ےن ءاسورلا سرور بار اچ کبری را کت عقد نا یم تال ارادروا ۔ایگگاھپ

 (١ادلجا۸ )لے ئے رھشا نیا: ےاھکپ نیٹو ,.ںیم ںوٹ یف.



  موورصح ماچ رج ffe نورلخ نار ات

 ے کہ لم وطدداراصح ترشراکرخ آی قر یثوہ لاا ناھا آہ ہلباقمرسزو سٹاف نئارھیا؛ 0کور صامم اکا اد اطم ےک می ا ےن
 ایگ اب رگ اوہالدب گنراکک نج نوع خس ف نیا یدرکت ساوخرد یکن ا ےس روصنم ےن ایساو لئارٹکا رواای گار ھکس شا سض ن یارک
 یر رک ےک ارکیشوا ے الدادقب رکل اڈ ںاڑیج سٹ م3 فدا ۓ الرکات کروا ق ات ےن ویو اس ےک
 اک ہر دوم ناسا یب دوا اڑ اک اچ ےک کیب یرغناطلم ی) شش ںی رخ ؟ےک د لا ٠شبی یارب کچ

 شی نا الت ویک ےگ بت رک دان اوہ ہتاور ےن لے دب میم سیٹدرواریساسب ھا من لک f ارد, نت را (ےاراد

 ی شعار نم لیدر يک ی ناب نر يا ویھتاس ےک ناددر گپ کیا ۔یئہ تساقوکش فر قروا
 رہاچ رواوکن ا ےن یبولع صنتس اھ ڑپ ہبطخ اکرم لمس اف دیک لگ موکب س ناروا ال تا تم تزععے سا ےن سید

 ات ناب رف کام یرونشوروا یرعلضرراب روا رهن 0 مارد نام نت نوا بش

 ںی ںی زاروا یف اعر ےس ےنوہ لب ول ات اکک یب لرخغط ناطاس لٹا دقیا.... نرو ٹر تم وکی ل رخط
 ادب رویا تم فک ےن رکی ھپی زادد تسراجباج یھچی اپس یگ کس ساک ج ماپا یت زکر

 وک ار کا دعب 2 سا لوم ر وزعم و یکتڑ کی ویکی تدذعم ےن کیک لرغطناطلس ےھت رارکود ج یک لاسو و کس رش

 ے وہ ںیہ ےس رکن پت ارتباط روا هان توپ ۲ زو ا پ آکا ھی د یم باوخوکم لو ہیلع لیلا ٥یا لو ےن کی لرغط ناطلس

 ند یا یان اک ورک ل کلا یم مشہد رسب ےس ایام فواشرا ےن ہفیلخ کا یک ولمکس یم تصدخ یکفیلخ یئابز یکک ملا دیگ زد ےنپا ای
 / اید ٤ےن رکا دا تابلاطمےک ںوگو دار شک یم لو ہاب ےک دادخپ رکل اے ںیرھگے ایاھروکں ویک

 متکی ریال رخ اول فرین ویولن روکش برق الکی ریس روا سس" یہ: یار لکو وم
 ننه تب لو ایل رک کاروان تیپ رک جارو تور یر ناو یکی کس ےس لکو مے دادفب دعب یم ہری بدید

 ےک ر فرط یک جز اوہ ےک رکل وصب کن ناوارولل بابسا لام ےب ےس لا کیب ل رغط ن اطلس۔یکرکل وقت عاطا یکی ای ع تالف م
 ٠ ےس فوخ نت بغل کن اي لات کت گروه کس کاور کل اس اھا اوہ تاور ےس یر یک ل ومع
 نخ یئوہ میا لابی ےک لب ران شورا یب سم ےک رکلاوہ ےک مت انخلولاوکت یرھگے لن ر کش شق رب تییرکگمم الاول اک ا ںیہ
 ایا لا کس رده کی لر ن اطاسوکت یب رگروا: یر سرکه خاک رالی

 ےن یاو ایک رکے رک یوتاب ایکس ا بسچ اب ناز اب کت ی لر فن... :ایافعاکں وریظابرع
 ناطلس ری کو دادا اک ٹن دلوکد مج ےن ںیہ کش ایدےدرب روطےکر گا اج دب وکی ورکر یک نب بش راپ تت ےک یر یک وکف رط کل سم
 را یو شر از ۔ایلرک ید فرط یک یکم وخوا دید تزاجا یکے ناج ےل لسؤمیورلب لئادحب ےک یا اید کور فست لر
 ںیم واک ن یوا ییا ےک عج وف ینبا رک تب ج رقک مایق ےئاج یک برے بش راہ ایر وا ہپ ہلباقم ےس ںوریٹ بر ھتاس ےک ںوراس
 روا ایان ڈٹ ےھت تہ آ تب1 اوہ اڑ ب شراب ۔ےھ ےہ ےک آب روانہ ےک ےک ڑلمد یڑوھتٹاوہ روآہ لت پ نا عت اسوکے یت ےرسودروا ای دامن
 رک کے رہ اکن ایمن عوف کب شراب ےگ ےک آے دان یکے ی ہد یخ انچ ۔ےھت ےگ چ ےب ےک آلہ ایم اکل وج ھت ےک یر یل د برش

 ابرز ار وو رکاب بیات یاب ورک اکرقروا لنت ونک تس ساب رک امکت سلگووروا سوم لاو برید

 ےن یب ل رغ ناطام ا یک سسس ےک کی لرغط ناطلسوکں وی دیت بس نا ےن براز ۔ ےس یک قرد ناب اار یکم نا ایگ
 ۱ دے دکل کس بسا

 (۲۱ارفس رب انا ) کے دتا 0

 دل 18ہیف یا نیہ مارو نئا چہار رد ,ےئاجہ ےک مارو سیم سوں قل...



 مدھ...مراچالج ۱ ot نورلغ ن بانرات

 لرخغ ن اطا اپ ےک بشرازج ےس ںوھآ یک اھب ےس ابد یگ کش یر قروا یو ۓ ہقاو سا .....یگر ساس روا شین قو لیتو
 ہکا ہی لب ےراب ےک یگربیساسب دوا ایدرکف احموکل ود نا ےن کی یلرخط ن اطلسےس نس نکے ک بش راز ایک م ایپ اکے کی سار وک یب

 ےب انب کا- لب ادرار مکس نام یک اویل رکن اعم سیب ےل ساےہ ےس فیلخ قلع اطخ یکن اک

 ےن کیب رخ اطلس بت یک اجا یکی ا ےن پدر یآ ےس لیت یب رادلقم نب لیٹ ںوکرت یدادقی ۔ایدرکخ وکبناج کو ےن کرایہ
 تموکحملعےک پآیریساسب ہکایکن او رکا یاد ےس اوبا ایک تاور ےک ےک ےن رک مولع ت الاخ ےک کا کاپ ےک یری اوا مارو وا

 وکبش راج ےن کیب لگرغط ن اطلس جانچ ئی اور شاپ کس لار متناوب شراب رک دیا طرشر مکے رایتوکے ن کریم ےک ےک

 یر بیت تب یکے ن وہ ضاح سیم تمدخ یکک یب رخ اطلسوکں وفود نا ےن بشرارڈ ۔ایکہتاور اپ لر راس رگ دم ان نا

 ۔ کن کک یا کب شرار ےن نوعا وایت یوم باتا ہیر چ فوخرپ لوخدد نارگمیئاھکم یکے ید ناما یکل ادد ناچ دوا

 لرخط ناطلس۔ایکہناور لمش تصدخ یکک یب لرخط ناطلسوکروصن پا ےن ںیٹورواوکرفعٹ نیا تہ دارسماوبا ےن ق رحل ےک ا

 رہن تو زےک یب قی ئدر کت یانعےک کسر یت مول دنس یک وب وص ےک ناوک ونود ناروا یکت اقالم ےس مارزتجاو تزگاےس وفود نا ےن کیج

 : _ےت نیر وا لو متین رهبري تو تی ریدر کا

 رنروگایلر کو صاھم اکر باھ ےب ایک رر اکر کبراید ےن کیپ لرخطن ن اطلس رکو داف ےس لوس کب ھر ئادرزت

 نیش سرويس( باک اطلس )ان يا نارو د ےک ہر ضاح۔ ئگ یی ایادب روا فکئاھتروا یکت ساوخرد یک هرز

 یکن اطلس ےن ںوڈود نا)لایکد اور اپ ےک شیر قرواںیشدوکب شرارقب ےن کیب لرخط ناطلسرپ ےن ک مارا لک یر نر گوہر ضاعح

 اپ ےک کراس قول تار وص ےنپا و یش ۔ادڈ ےس مانا ےک تواضبو یٹرکو روا( ےھت ےل لاکڈ ںوناپ ھا رب دعب ےک یپاو
 اھت یھب یل ق نم ملس ٹاک اھت ادا ارش

 ناک یک یانی واک یل لاس دا لا اھ قارچ شاد ی. راس
 ےن کیب لرخلنجانچ اھ ای درکل وک دیمو آے یمروا یھی اپ فین ت کس تاپ ر ںی ورکی کت سکے ںیٹووا لک ر تفو سن ےن ںیوکول

 ایر گرما کو ناب ماکو زور کلر ےن وکراینسدوب ےک ہر صایم لسوط صد چرا ا
 یک افاضم ےک ساروا لم یب جتا ےک ارور انس یورو وگول ن ای کیپ لرخط ناطلس راس مارال رپ کس لار

 2 کړی روت اربا ی سو

 یتیم اسرار یک وا بنا یکوادفب کیب لرفنن اطلس ۔ایگ آر دداک ڈ7 صر مس ا... لات ااکل ر خط وارغب

 یا کرک کی لرخط ناطلح ید سرا کاپ که سوسن رم ےس تارہاوج ایی مالم اک یلخروااب آل ےک للابقاتساےس بنا

 ےدتزاجا ای یر ضاح ےن ہفیلخغ۔ یکتسساوخرد یکے ن وہ ضاح لی تفالغ اپ روم اد ںیم وار خب شوخ ل وخ روا ایک آبی زو ںرعلضر تا ام

 لدیٹ اھکرم نر یخ قی ںوج۔ایآر گوہر اوہ ںوتشک یت ارے لوح صدا ںورادرس ےن پا کیپ لرفطن اط ایک اعراب رد ےس غی اروا۔کد

 وراتب زاب رقت نو تن مئاقہفیلختقد یا ای گوہر ضاح ںیم تالخر اب ردرکوہراوسددرچ انچ ۔ایگا کس یاڑوھگاک(ی راوس ا

 رضاح ےن کیب لرخط ناطلس ءںیگیٹوہ یب ےب لای رکے یک یر چ کیا سم ھت ت ےہ ےس ڈور واچ یکم انا لوس .اھتزو را

 ای کا ےک برا رپ کرکے یارب ے اشنا قوا کو نت زمرد

 دی وار او وہ ےس کے س فرط کر لغ ےن اورا کر... کت صولع یک مااسا تلللمی کرو
 یر طاح یر اہک ور ما ںیہ عادح ہدایز ےس دحےک گرا زلت مرخرا گراذ لاج قر اہتررا ںژ راز نرم ےک ںوششکی را یمن یل

 دلا اروا ےس ایات کن ا ےس تاش لر ئی ںارمکعاکس سج ںیہ تام رفاطع تمولعیکں وع مارق نو قنات ملاریما۔یئوہ ترس یڑپ تہب ےس



 مور صح ....مراچ دلج | نورظنم ات
 ۱ ریما وہر ترڈ یش نشاب درہ انے یئاھتلارپ ےنوہ لصاح ےک تمل اہکےہ من الرپ پ آ۔ ںیہ ےت درپے د اح کردایرفب تال اعم ےک
 شنو تم ناج»لد لر لا یک تگ راک هر کس رو مس ای وک اصتا» لمع-» اد شومارفوت الاعفاو تانارحا ےک نوما
 باطخ کب رفماو یق شما کک روا ینکیکاط عو رخاف تحلخ تاکہ راشا ےن مئاقہفیلخ۔ یک وب نیز ےن کیب لرفف اطلس ی تر

 سر یکم مر تل ےک ر روا اب اکا ےس کہ رک ٹوک حلخروا۔0ایدسوب دت ےک ہفیلخرکے ڑب ےگ آے ن کیب لر ناطاس او تی
 را شاپ روایی سرا گیب رخ ن اطاس ایک ساغر براہ ددروا ید رکےن اوہ ےک کیب یگ زر غط ن اطاس کو کک تتموکع نس ےن ءامسورلا
 ۱ ےس ج ل تمرض یکضیلخر ذنروطباے کہ دہ درداحتاس ےک لوسکاسرواے زوم الف کت ایپ واراد

 ےل ےس نادعجو لہٹدالب فارطا تہ آ تہ آر وااھتھکردرکضق رپ ںوقالع ےک نادم روا لے متارا کی لرخطروا یا ربا
 ے ساسی لرفط اطلس اب سا ون: نا کی لر لاطلسروامیئاربادعب اقای لس رک
 رو ی اہ رط تاید کر نا ےک آس شو ےن میقارباردا ات ایل کت ام یاو ے ںیہ م ےک یاو جوک ں وعلق ن اےک لباب روا نامر
 ایکو ی کاتب ےک اچ سم جام سحر وا ایک یہ رکا یک ساروا ایک یکے م ںی لم ی لیپ رکا کاج ےس ت و اطلس ےک کد ترک ییا
 قم مات کی لرغط اطلس او لوو زاورواک اقروا کت ساوخرد یک ناعم ےن مت اریاآر وہ ایلر کور صا ھم[ چپ ےن کیب لرخط ناطلس
 ے۔ےاوا) قا یای/

 رقم مبل درسي يک ادای حس کو نت یاس کس اراده هست نام لی رفع
 ےک تاعقاو نار وتقا ترو یکے Spd لاو اید کتک لپ ودر ویو لای مایل

 ای[ طلاب رس اہک منے یارو ۔ایکوم ضع پ ے الع ےس رھی دارا تفالقاراداک ی لرخط ناطلس سیٹ ٣ے رحب

 کاپ تشپ یک لع بح اصریب رم نب ںیشو روا لمؤمرنروگںن از دب نج شیر قے نیک بیساسب دعب ےک سا .....:تواغب دریا
 ل نار ع وف پیچ یئاھباکن اطلس )لام میم ربا ۔ایکع درس دار و کنافس کی لرخطناطلس یگدرگت واطب ےس
 شی رقبای وس لکروا ہجر اید الع ےک یا ای درک اوج ےک م اربا رک یت س نھ ےک رک سوم ےن کیب ل رغم نالا چ انچ ایگ
 9 یک رقیب شما۵ لازا دعب ۔ایگ ارغب لاو تم ۲۳۹ردا درک اطعوک می اربا یکم وکر س کات روک ز ےک

 ناب رف اک نوش یا یکے مئاقہطلخ اک خ اکی دری انچ ایگ ایپ در طو یب رخ اطلس ےس سا ےہ ایک وک رط یک کالب ےس
 یاس رب لر تر یب ےن نارددب نب سنی روا گرم اسب ۔ایگٹ ول فرط یگدادفب تاس ےک یر نکی اربا انچ یکتا رس کرک
 شرقا یر اب یورک من وفرپ لپ رکوہ طے ہنقاو سا ےن کیب رخ ناطلس.ایلرکض ام ند بیت ابد ما گورک
 _ایگلچ تر کب ق اھت کک ںیم کود ناک یب ل ارفطلاطلس۔ ےگ کا روپ لوم

 ہناور فرط یکن ادب 0 - بکن عسل ی. کام ےک لرخط

 یاد یی ل کت تم روایت رک اا فرط قا ےس ےک کت ته دف فس راس مدام ا اھو یوا کے اناج ایکن او ۔ایگوہ
 یر نک کلا یھی ساوا واف بیاید وک یم بق یت ےک مت اربا ےس نیک دایکم ایپ لایخ اکے رخ ساوکک یب لرغ ن اطا

 مقابله کن ارج دل تروا لک یک یار ثمر ادارات اقا بد عیار هام
 تاک نال ہن ارم وکن اردا ےک کد تحس ے گی رفت کس نیما کس نا سیامک پدر کیا اکں وک یھب اپ ےک
 کا ےہ ی ایگ آپ کمک میت اربا کے حرف دو زا کیا کل زغ یھب یت یھب اک تاب ایی ) اترا ن تاو ھم وف ین اس نا _لامک
 کت ایقاو ے وکوواد نب ندلسرا نک ےنپارو ای آالچ ےررکوہ کت سد ےس ہر اھ یک ورق ھار ےک کی لرغط ناطلس کرج یاب ت وت
 (۳رلبع من ) ین لر...



 مودم مزاج رج ۳۳ ۱ : نورظنتمت

 تالاعےک نار 2 سی یھ ھو تک
 یھب( ےھت یئاوب ےک سا لوفو دی ) لی تم ادروا تقی -یدرک لا رپ نار کس کرج سراب کیا نزول( ایالت
 ےۓچا نارود یا۔ایگکگ اھپ رکا ٣ کت سس تمقیئوشرگلایکہ بام ےک رکبترموکں وی ار ےنپا ےن میل اربا۔ ےھت ھتاسےک سا ا
 روا ۔الاڈر کل کب س نا ےت کیب لرخط ن اطلح۔ای "ایلیا کی لرقط ن اطلسدحب ےک گنت ۔ایگوہ فرگ تاس ےک ر وک

 لیگ ٹول ب اج یکادخب قباطم ےک نار مت

 ےپارو اتا گا اچ نادعہ ےل ےک ےن اح یئاھب ےنپا کیب رخ نئاطلسکں یہ ےگ ھڑپ پاپ :ںی وارق سیم رقروای راس
 کاوب رک وچ کوم ےساہ ر آگ یب رفاه دیر ساب روایت ادرک ناوروار خب ںی تمرض یکی لظولک کا یم زو
 من گل رز روا انا ماوس چو لا ےگ ےک دادفب رکوپ دم رب یر ایک خئراکن ادج ےن کیب لرقلح ناطلس یب ےسیج ۔ےت ےئل
 سوار فب نر شواایگ وادب ھتاسےک ںوراوسوسکیا ںی ختچ لار 2 هک ستم رهن سم کا
 ےٹاقمےس تالت نان شیت ما او تو یا وجوکپ شارپ وا گربه اپ کلم ے مات او ماق

 لئار ںرادخب ھتاس ےک ںومالفوج کرج وسر اپ ایی د ہو ھو رھی زی وک آکر اب سی تا درک ات یم ےن آے ن بشار ۔ایکب لۓ ےک
 نز ری روطیق رفت رہاب ےک رشک اقا تا س ےک ںوراوسوس گیا ارد نر نکات کس لا یکم ترانس ام
 که ناو گرا ےگ لات یری ابو دا ا رایت سرش اداره

 سف اصر دچک اہ د حا ےک اروا ج روع چک ئ اج ےل کوم لاد شداد! ےس یر اسب یخ کی ولع صدت س رارخل
 رپ ۷ اک + لات ناموس بش اکم ان ےک ھم یونس
 مہےک ا ےس ہو یک کوس روا تشلاعیکں وک تعا تنس ار ات تر کن میس اد اھت اتکر میش بم کراس

 کر گال ترتب گج ظفر ءا کرا کروا ۔ اھتاتباچ انک یک اھچ ٹی گالری کی لرغط اطلس یردنک۔ ےھت گپ آ
 ءور رشیک ا س ارا

 قوت کج نوف دز لر رم اسور لا رر خا ےک مالطا رد نکے افاد یا... :تسلقی رکشے ہفیلخ
 /71 ایگ یل ٹولاھتوزاورداکت فالخر وج عر الا باب ۔ایگآم اک کںویتاسودرکا دب کیا یئاعکت سکا سوئی
 اوہ اتر کرام ٹول پ ورکر ق تشو کا اک ےس رک چٹ سالی یی خرد مے اتم ےس تخالخ نانمش د دک ات لغ پ پچ
 داھتایلرکل سئاع ےس نا ےس رے یر دکر ایگ یر

 یکن کا تی رز اسرار راوی رق سلف کت فال مرا بار یم تفالخ ئاذیخ آر ورج ....:ناماوکضفیلخ
 ےک یی خال ےس تال ےن ما یخ راواسرلا کر کد ےس د ناک ود ےن شنا ناسا رس کت

 دبی اید باوج ےن یر ےہ یک دہ دب ھتاس ےراہہ ناف شیر قے ا اھٹا لو رز ان اگدہ کب یم یک یوپی یاب 2 هام
 ارش راس ارام سرا ریہ ےگ ںوہ فا 5س لار شا س لو بات مہ پ نجی کہ اقاوم دہی ےس تارام چ کدہ
 یکتا د ی ۴ اوم نمرات ی سلوت جاجا یری سیدہ یت ےس ےک یتیم ای ءاس را سر تو سج اذا س
 -ایدرگراان ییریماسب

 روش مت شان چالش ین اوور کا ایجے حر ط یا شیر قیکم  اقہفیلخروا لول 0 رس ہشیلخ

 (۶ص )ان دات فہ روا یل اوشو رد آج رات کے اگر قو تورا...



 مور صح ماچ دلع ۳۳ نورنا ترا

 رصقرو تفکرات سرخ کارا ید کس ارت" لیآخ ار یب لرغط ناطلسردارب ت نواف نالسرا کوی یک ا
 ناف ھم ے داد وک ہا ےن را اید شش تشافت لک ی شراب یئاھپ دات ےس اوف یلخ ےن لیکر ق رحب ےک سا اتل ت ن و یت فالف
 ءابقف آرٹ ولس نستا ےکر بشر اسور گڑ ہیوضالادیعز ام ھتاسےک ءارھا یترصم یار مت یاری اسب ورک ست

 ےک ےن ہک تصدخ ںاینول ابد ٹر شی ناک ےک یاروتسدب وکں ام یکم ئاقہطیلخ اد سل وکب صحت بر یو اور وا فک او < ۃاضقروا
 00 0 ہرمز ورد یر دے

 .Ja لیٹ س یو ا۵ ا یم ذرخ وم اسور لا نر ےک یری اسب دوا انب ۂروگ تارفروار کوما نبدومگ ن کپ ےن ومو راگ

 ۔یگیٹوہ سیہ مج تداہش یو اسرار اکو نیا ایداھڑچ رپ بیلی اس سب 2 اپ ےک ترازو یک ا ا برقی رب

 یک ےک ںیم ترض کرم ات رب اس کر ابتلا... روی ولت.
 يلرضم تم لاک ربا ولو نا افت ید الطا کاج تب ملطخ امن ماقم یو تاود سم نامید جی

 کن اسب لت تم فیل تاک یار ڈے مان نور روا کت رجب کل ۱ اےک یر بس اسب ےن لا ۔اھتم زد لیرحم
 ال ب اوج فالف ےک ریما یکی راہ وت ایک و یب اجرک ردا ایگ( دت ب اوج اک کک

 فرط یز اوما ےک رک ی رب یا روا ایک وکی عاج یک ربو طر او ے داد سکس اسب ےک یاد طرف رب روا اسا زاوا

 انس یر اسب دب ےک تع امص یاو سر اس جارخر مراد قم کیا یخ انچ ایک ا اک تل اسم ےن زاوہارنروکر ین بشر ۔اھڑب

 رسا ےک پاب ےک ساوک ا دایک چ کاپ ےک بشرا کوہ و دے سا یدسا نس نیروصنم نب ہقدصر ایکعغ رر اکا ۔او ٹی ہلا نابصش
 ۱ ےک یک دنت آکا ییج ی یوم العع توک

 نااطلسردارب)میئ ارادہ اقتہہ وکک یب لرخط ناطلس کی ٹر قی ویر یساسب دب ےک تاغقا ا. :رارف یر راب د مآ کک لرط

 ےہ کاپ ےک یری ایہ دوا شیٹ قے ن کیب لرمغط ناطلس کی میک یک ئاق ۓار یٹوکس مے را ےنپا ےن سا کک یھب یئوہ لصاح یلایم اک کر
 ےک نرو کل ولرگت عاق ت اب یت ات شور یراپبروتسرپ اک مان ےک لاسکسو یطشرواود یم یئاو سی تفاللارادوک خر ف وا مت ایم خب

 تند سد با یار رالی انب یابد ب اوج انا ذکر اسب رگ رکن سے
 کک ایردو یگنضت یسس یاد لا ےنپا خ رک ا۔ یا جر ڑیکھب یم ںوگول ون یئوہروپش نی سیدادفبروا اپ سیم سس ریرعف شرق اس

 نسل تار یو ریز یی لاو ار اسد روش یر آنی نشو هک کا سر
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 ےن اوج ید یوکے رہ کادایبرکشاکک وس اےک سا اپ ےک ناب نر نا فور با نرو مال ستار

 تیم الا پس ال لب اول ور نرو يک تا ےک( یش لکی لرغط ناس )ن وتان نالسرا کوی یکی اردا اقدفیاخ ٠

 روایت د ےک کاپ ےس راہ کوب یکی اوات ف یلغ ےن شرقی لیپ ےس ےک رو مان. 2ک اف

 تے غی ذی اردا ےس زاب ےس ےس دالا ا۶ک ر لر اطلس وا هم لک کر وک انکی تی درکت یارب
 کل تری روا کی رب نس یر اب کس شاد تس کلان شیر لاک قد ب ےس ناطلس ےگ ںیہاجوج

 اور باج یک ار عدھتاسےک ہفیلغ شاہہدحب ےک یکم اپ ہی ءےہرہاب ےس ساےر یم: ڑوقوک مکے ایک راو لوق ایی ےس ضیلغ ےن ںی
 فیل وا ایک پاپ ےک ددب ےک رکےت تفاسم ےس یز ت تیا جخ انچ ۔یفکل جیک اوکک روف ناایکرایتفاہتسار اک شیےک لہ ہر وایو

 و زر ی تب یک کک یب لر غط ن اطلس ںی ے اےک لیٹ فن اھترواایادپ ےس فرطیکک یب لرخط ناطلس ےنردب ۔ کال

 یف یلخوکں وگول نا رشک چ ایگدلور نما الو ماهی اس ںوڑوگرواےدرپ یت ٠با: تنطاس نیر اء تاود ارم وکی یررنک



 میرص....مراچرلج ۳۵ نورلفم ات

 5 ۰ _یئوہ ترسمرچب ےس ےس ےک ناوکفیلخغ۔ اوہ سا اع فرش اک تحاعصم

 کوہ عل ےس یگاور کیب لرخط ن اطا ای درک روک ب اچ کو ارغب تیم ں ووا ن اوریہ د: عقل رونو :یگاوروادخب کفیل
 ترزذعم یکن کر ت ل قرگرث کیف لو ذتساروا- یوداپکر اہم یک یاس یکی دب تو وہ تاق الب ںی ناور ہٹ روا ۔ای آے نل ےک لابقتسا
 یر رک انب سا ںی یھیئدرکت واب یحہبام ےک ایم ےن( ناد روگ مارا ايران ناسا اد ابری کی
 وارو فوم لمصاح یلایماکوکم دا سا فالخےک رمو یاب ماریا ےس لش ےک مارک او ل لیلا یک وشی روا لایق! ےک غیاغ ین اتچاھت وت فرط
 رگاروا ےس اکے اچ ماش ںیم بق ات ےک یری اسب ہدارااریم با ۔ایدرکرر رم ہک ید وادوکں ویب ےک داد روا الاڈدام سیم مج ےک توافب ےن سی
 ۹ راول کی لرخط ناطلس ےس ھتاہ ےنپا کوہ شوخ ےن مئاقہفیلخ “ے ہدارااکےن وہ راینود گیس رضا ام وب دتزامایلغ
 ءارھا ۔ایداھٹاہدرپ اک یخ ےن کی لرفطناطاس عباس اس شیما تو لا شد ےک نوار ماہ دالع ےک سان” ایام فداشراروا
 ۱ 4 آںیئاودوا یک وا مرقرکڈود ےن تلور

 مارما ںی ارغب درک وکب عاج یکدادفب تیس ہفیلغ ےن یب لرغط ناطاسر ب ےک ںا....: تشو الغ ایم روا لاتا اک شیخ
 ا یی, کیپ لرغط نافاس وہ آن ےئل ےک لاقتسا ےک ہفیلخوج اھت یئاب یوکے سشٹربش اس ڈرروا تاود
 رضا تا روا یم اک یکے وک مئاقہفیلخر کے ٹا ےن کب لرخط ناطلس اوہ رزگےس ماقم لا اکمئاقہفیاغ بج رواامتاتہر بجاع
 ںیم ےنراوفسوکت علل سر وم اردااگالچ بوش ار کشی نہا کیب لغع ناطاسرداایکالچ سیم تن الخر ھم ئاڈہفیلخایآک تے زاورد ےک تفالخ
 ۔ے اکو ا2ڑ):رھتیز ید قادر ۔ایگوم فورم

 وک نب >  آ٘[پکپہپبآ'کیا' 0 یا گی یا ٠لت یر سام

 ہو یوم د خالطا یک لوکی تر یساسہ دوا قید نگو ناور ےک کر ایک ید وخ ےھت ےک ےک ناروا اید مک ک کک ن ادت مے ال
 رزین کربن ادوات تار کارها سکه ےک ٹولوکزوک۔ ےھت فورا کرک یر
 رکوہر نویس ٹی وا یکریساسب رگنایگوہ ھتاس ےک نا ازاد باما کشش ےن ال شیٹ اووکب رع ےن ںیٹد۔ےےگاھب بناج یک
 راب ئی ےل رک ی ندا نر نرو مرد نا ایگاراماکں ویھتاسےۓ ہد ناپ ورک اب بیا, آس یب کج نادیم
 ناطلس ےن یردنکای درک یب کم سو ری ےس رپ 1 آج کیاوک

 نام نر تراشب ےن کیب لرخط ناطلس یارک انک اپ ےک روا یل وار کل ون ار یاس یدک اد یاب ےک کیپ لرخط
 نشد سه لپ سد تقوی ےس 7 ی عابر رسا

 قرار نوا لک مزیت اس ےک یا یک کی رگ ب

 سه قرار تکا السر ام ان اک اھت دا اکلودلادفم نی ہلودل اپی ؛ ٠لضا کت یر سب... مان اکی کریم اسب
 شی انیا بحاص یر اذ گواہ ات اہک وسنت اج ایک وس لوک بج فرط کش ہاسف۔ ےہ لٹ نایمرد ےک اہ روات کل اف7
 ےک ےک اکرم از اس تبساز لااقل جک الہی اک کرے اسب چت اد اک

 لا بر اتاق زا شل یئدابآے درج اراد تافاض ےس رش ییا یب ںی چک اس نا نواب چو وبا لاو نور اش...
 مرمر قا ےس یکے ںی درہ یک ی ریس اسب سراف لئ دیت یھجب رع 9807 یوضلحح ےترکب وشب ج فرط
 اميد لات دادغ مقیاس هشدار خب

 سام یھ ھم ایئر ےس ہظفلتی جم نایمرد ےک اروا اف لی راس انا اس .. هک ہر لودر تب نایمرد ےک ؛ءافرواو اب گا طفلتاکل ا...
 9 دواب اش )کو مکے الار مرک لسد



 مورصح......مرایچ رلچ ۳ نورظنتتا

 ید ساو سم یے ل ادا ےن کج لرقط ناطلس کوہ راف ےس ماظتا ےک دادفپ تال اراد.....: ںی طساو کیپ لرخط ناطلس
 روار فن لا »کس رک چ تابا جراح لکم اہم او ےک ےک ےل ےس یب ل رغط ناطاسرکں رخ زاوا لاری نہ بشرا ایک وا ر

 ساید کن و نان فی لرخط ناظم ۔ایکرضاح سم یئاطلسراب رد ئل ےک ترذحمزوا یئارکف اوم ی ی برون ترس

 را در ایگ ول بناج دارا روا اروم ور وگو یک ادارت الاسوکلود یک جرار امسا وک ن الصف نب یکبار حب ےک

 ۔ایکل تام فرش ییروضت یک یلخروااوہرضاح سی تفالغ

 تو کر رقم وش وار خب وک 3نر ریما تقو ےک یگاورروا۔ اوہ ٹاور فرط یکل توال ب اٹ "۵۲ل و الا چبر هب دعا ندیم

 ےس تقااخر ای رد لاس یسا۔اہجکں ہیلو رپ تصولع یک نر فوفوکر وا ترا یا مرا دوم کی منت رانی دول اچ اکدادفبوکن یب

 یوم ترم یر رک و الاسرانیدرا ارب داچو وج اص کی لرش نال

 ا رپ تمدض یک ومصتےک ںویتشکا درک 7و مو را با وار عب کس 2 آیاودادب سما. یگ ریت رازہ

 ےن فروض دعب ںوناےڑوھت کت صدف شعبده شیخ ےن لاوجاترلصاکت صدف لا ارتقا باا ب جام”

 ایک چلا مت کاٹ کیف کیا ےک دار زرو ا داران زره کشا ریپ روا یک شانس کت سازد کت سرا نرتب اولا

 روا ید تعلغ ےن فیخ اوہ شاد شموادب ےزاو ان ادا قشر ی سنا ی رکو وتت ان یکروصن عرک

 ۱ ماتنيناچد و ص۶ اھ اے لیپ ےس سا ادیب رفاطع ترازونارلق

 ترازو گرو يآدادخا ےس ریما گراد ناورم ندارم وي روا ره هک لای زوم هو روا درک لورم ا لس

 -ایابرفاطع باطخ اکو دل وب ےک ےن رکا طع ترازو کدہ ج ےن فی لخایلرکل ٥صاح ترازو ٗ ہر کرک فلفروا کد تساوخرد

 ناق ےس کک ات یلغار وبار ذب ےن کیب لرفلن اطلس سٹ 9۳... حاکم ماپ ےل ےک یئب برزخ
 ے تشر ی اوکو ایما کیپ ل ر خطن اطلس رک اوم لب کتاب ےک یا دای درک اٹاےس سا ےنرفیخ۔ کت ساوخرد کے نک

 کیفے کلا ریٹ ےن یب تقو سا پا شد تی ت فضل ےک لئے اس او وان لاستیک نرو نر ایم

 ئ1 ب7 0 رفت کاست ید ب اجرک نے کلا دیا کن ایی ماپ

 اے کای ما اک ےدرد جب باوجاکس ا ںیم اف پد اب شا یاو درک تیپ بسام ےک شاف

 ارور ات مایا طی لر طاس

 لب لر اس سده ما ھتاس ےک مئاقہقیلخ یز نوا نالسراوکک لا زو ےن کج لرخط ناطلسےک سا......:راکزا اک ضیلحخ

 رگوہ اح ںیم تفالخرا رد دے کما یر ےک نادر لش تمرض یکہیخرکےد ںاینوروا تارہاوج ایج اندو لؤاھت یھی وکاک نج مزمار

 ناطاس رکا ایکواشرا ی لص ایپ کک یب لرغط ناطاس ےن مئاقہفیلخ ادرک ج ایت ال ارم ےس امہ ج باہم او لاب روا یک یوا تسد یر نیلم

 رانا ےس یک ےک ےس اق ب انج یف عےن کنلیلادیمع 'اگں واچ لرز وچار خب سیم ناگ آپے خلا سد نپا کب لرفف

 یر ران باد ت تو لا ےن ماہ فیلخ و« نیت لوک رب با ای درگےس طرش یک ارور شا ی ر وقتی چ روا رفتن

 | تیر وک نا

 7 ۳ اے نادرا رد نک e ار ائ اشواےساروا ے تے

 ار اف انا تب د ےس طلاف کج اوہ اھک شش لو شب 0



 مو دصح منا رج Ml ۰ نورل نہار ات

 تارا ےس فرط کک یب لرغطناطاسرعب ںولوےڈوھتایگای کن اوراکت اش یکک کما دیم اھت بج اھم اککک یب لرغطناطلسر ) نیگارخ

 اقا شر ست ما چای رات اتار ی شر سا یت رب زوکفیلخ ککملادیمر نا آب اوج ے یٹزروا

êایگالچ اپ ےک کیب لرخط ناطلس ےس دادفب شش ۵72 خلا ییدامہ ہم کوہ یماان کیلا دیمحراک مایا و لک نیک  

 تو يا کر وصی ن اطلس وتار کت تس اقرار دا کشور سوت تقوا

 ایہ ق اتے تماما یاطلس سنی لایک اب فوق کم نلاچ نگران یپ امانت اد لرخط ناطلس

 ۱ دور نیا یک ا بت الاڈراموک اں لب ےک پاب اردا

 رب نما کس فیل نت روش مرا اما لی لرغط ن اطلسدحب کس ناو کای... کک :

 ینا یک کک یب لرغط نالے ار مل وطباہلماعم کے سرکل اض ےن ہذیلخ ایل کام وکمئاہغیلخ دز نوتا نالسرا یک یارو اھ ناسخ
 ےل ڈے لب مخابرات کجای ےک ی واہ اش تا سےک کیب لررخ ناطلسوکک نل دیر زوروا گرو یا

 ایگ ورک این اکک یب لرخطن اطلسے یٹب یکذیلخرہاب ےک ڑی تن ورم شو ۵7ن ابعشوامہچم انچ ہےکہ ناوراطوطخ لیس الساوالپ

 لام اوم قے یے ےک یم یا یک یاظروا یھی هی کی لر اطلس کر... رد کس را
 ی دست کشی بس کب سه رگ اب کو زوم کلا یم قا را ےگ ہناو دتارہاوجروابابساو

 با روا بشر ار دب کد باخر ال وبا ن ولارعا ےک ہہق و تلور اب آٹ ولداردغب ےس شیما کیہ لرخط ناطلس یی ۵۸ مرا

 هتسا بس بی لرفطناطاس- بس لاقتسا حس فرط اف بت نزول فیت لادن روکاکن ب زرھارف نب روصنم

 رمق کلا دی زد یگ ناس الیوادایاعد ےس ہجو یک گشت رشک ایکممایق تا ےک رک تس ھو ارق یر قمر کت اتاط ےس مارتا تز

 تر روح صهرواتاوو نکا ناطاسو داش ۱ےن ہفیلخ ایه ۱1ت صز( کک ق لغ )یوی کن اطلس نک تضاف

 لرغ ناطلس.یئوہ زور فاوولج اھتاوہ+اھڑنم ےس ےنوسوج رب تنے یا یار انچ ید جک ناگوار تل ےک

 ہیسایع تو دام رات اج ات آک یب لرغط ناطلس ےس روتسد یئا تن ددنچ ۔ ےک نیٹ تارہاوجراتیہ روا یلاماس تہب یک دب نب ز ےک وہ ضاح ےن کیپ

 لوصت وا سان ۔ رادار وک راف حسوب ہت الاس یک ڈیڈ ایک ارز ےس و رخاف تعلض ےۓ و تاب ااوکں و ارصم ےک ہشیلخرواوارھاےک

 یک 9 اض رفت ارب ہن الام کود کیش کای اروا ایگ یارک رک اد یش کرب یا ر۶ا ایدرکیکر اجر ری تاید رک اعم ےن ںی ر لا سی

 بناج یک ہت دالب وچ مٹ رکا ہا ےک کم ایق وارغب ندرنچ ےن کیب لرغط ناطلس ....:تافو ایکک یب لررخ ناطلس
 قر قی م وارخب دنردتفر اپ تاذو ند ےک وج ناضمر یوم آ۔ ایگ ہر افرگں یم توما فرم اوہ لو سیم ر تو روا ایک نوک

 دادفیو ریو لہ نج دب روا مارو یئبہاوہارنروگکب شراب ہدیع نم ںیڈدد لم شیٹ تن ب لسرپ ےنرکب لطےک قضا مک کی

 ےک وے دار خا کپ وک بقا خاک رو فرار ںیرمق ےک وار کبر اد ریش ی رافر مولا ۔ ےگ آر یم

 اچ ےل ےک رکج ےس سار کروا +ماورونہ ہوم ہی زم نب لیشد ۔اگل ےن رک اراتو تحشوکب اجو فارطا ےک ا وارغب

 رادرسورگٰ اداچ نارود سا ۔ییداکج ت ارس سا متر روا یک تاطب ےن ںیا۔یئءرفےس اد یر یک یت

 لوم اکی زارد تسدوکل شاپ واروا ںوی راراب ۔ ئگ رھ رہ ےک لرد اای درک ورشا رک راتو تت ےس لوب روا ایگوہ لات ااک اد نب اوب

 ہر ھج ھم مرد ںوقدم تول م ان ےس سن یو ترکی کں ود فمروا ںوشامدب سدادفب کی شی یب ایگ

 داد نیم نامیلع ےن ییرددنکک ما ریش و ]کو تارا کس تاک کی یگرخط ناطلس :نالسرا بلا ناطلم

 یک بی لذا علت ےک اقای لری یر ۶او ۔ایکز رفا ولج تستر بی رض



 مودصت مرا ہل ۳4۸ 7 نورظی یر

 13 بل لر ن اطا ا کک شو ےک ارم سنا )ی
 نیت سس دارخب مارو نامی هووآ درک ورش تفل اتے تاودء ارعا ایگایکل خر لئ ںوبطخم ان اکن امیلس تقو سٹ ات ای لانہ ییہ یئ دانا
 ےنواک یا سای ساق رک صواک یم ناسارخ وفد نب ۔اھڑ ہیطخ کمان کس لی یر اد جب ثنا سرا پلاہلودلادمضحروا۔ ایگالچ

 ۱ ار یر ایل من

 و قم اج وہ ہنادیپ سیم تموت ی رم لااتشااک سٹی یکے لایخ ا۔ اي ام کاوی ای
 ے ناار ےک رک رر یخ یک اوکن المرا پلا اطا وک ہبخ اک ا ےک ناری ےک اردا مس نا پا ناف
 ناما یس یر رنک کلا یی کل وت تع اطا یک کا ےس ہل رکن کر تی کرم آی کن السہدا پلا نئاطلسےر با درک یاهو بے مات
 کرک سامان لاک یانگ شرم فا کل ماق یا روا کل سام یر وصف رش کن السا پلا
 ںی لی یک زورو م ےک ررر وی٣ او اے فذ ےک داضودتف ےن نالا پلا ن اطار انچ یئوہ مکی یو یکن السرا پلا ناطلسےس

 الا ڈک یک یکایک زما حا ےک لار کی اروا دلا

 ۔اوہ او یو شین کی رغ ناطاس قب ج یت شاک رد عا شو ےک اہے راک لاتی کیلا دیمع ....: کیلا ریمعل وتقم
 کب لرخط ناطلس وج وم تییلباتوارخ ںیم را کو ۔ایدرک کک لا یکے پاپ کلا نت ام لول روس رورض کب اکیا
 یئ ے ناسا يلرکم تي کی لرخطناطلس ےن یا گوچ ہکےہ ناباکں و اق تپ ہی ۔ااب یرر کمان اوکں ا ےن
 ۔اھتای در کروصام تہ اک دت وقتسدب رکا نب ثنقوکں ادب ےک لان یبایماکرواپ دس ہرصام قدم ۔یکی اھ نت ےب ا ےن نالا اھت ایکو

 قع رتی یک یب لرغط ناطلس ےن یارک دا ڈار قی ب ےس ہجو یک نشو ےن ںومت لار کل نا ر

 ہم ےس ےس ل وضو يرعش ایفا ےۓاجوہ فوث ےب ےس تدادع کل ورا الا رکی پا الان ۲ ایلرک
 الر اے یر یوی رش دعب نددنچ نو کلاه تاج یک تن ےل فار ںور ےک نئاسارنے ناطاس ۔اھت تک بصعآ

 اوب لاد رای ار

 مت س زات ترب راچ روا ےک ےل مم کرک ناسا عماد کر خم لاوام انچ :نلاسارف گر 10 ما
 ںیہ ےتاج ےک دا ےس بقا ےک نرھلا مایہ ےس تبسانم یاےہر فورم شی اقا روا ںی زو رد ںی نک روا ےس

 نوا ےک کاک ےھکجاد اس ےک نیر ھا مامانس ١اب یکم ماظن کام اکترازو نادمکواابآتصوکرود اک ن ناعرا پالا نال

 ے کرا ا جاورارخب تیک قع ےن کی لرخط ن اطلس تاک هو قم هد ناسا پا ناسا ی
 باس د فی تک ر سو اص یواز اشک ایدر کوا چوکی لایملس نی مک مائل

 نشر فس سا ۔اینب لاتا دادقب وکن یار ما ےن نالسیرا پلا ناطاس رب ےئدادفب....:نیمعصصاقن ےل ےک ہبطخ وارغب
 یکے اج ےس ڑپ ےبطخ اکم ان ےک ن العرا پلا ناطاس سہ دارخب تدااکلا راو اھت یک وک ( فو نبرد زار کس هری تراش

 نارام را پلا نادم اھت ے ہی امشو الخ روہش ےک دو اشیخیم ۔ایر کل اتنا یم تارک اہ راج یم تمدخ یکہغیلخ ےئل سهل اه تاچ
 ناطلع بحر ایکرم سج یہ ہتسار ایپ کرار خب یہ ےس ناھا درک اورو دک نب بر اوب ا دیمع یکن ہار کوہ عل ےہ ہعقاو سا ےن
 ۔اید کنی گاروکک کلا مان تنطاسلارمزو ےپا ےن ناسا پا

 اک ا ا و پین -.
 ےس سی نم دن روا سیم ماما ےک دک تخ ںیہ اہ کہ رع اشا بہ ف ںیہ ے ںی واوا یکی ر حا کو مولا تر وج یىی رعشا لیس: نب ین رشا, و

 (ج۲۳۵ مات تاقبط )سی اک رکنا ان فش او ناسا تال فیلتر شنای



 هودرصح ۰. .راپچ رج ۳۹ نظر

 مات )7 تنور مو نیا کما مگ REET اک یوا ر لولا”
 یال تاپ ےس کلا ماظن ب روط ےک ب بس الا پل اطلس را رقمی ٹو لا ید ییا ے ےک لمس ےس کیلا

 ے دادخب رپ ںورجنشروا۔اید بتی اک لو لا سا 7-00 ےس اےک یاد نر ارور شم اسکی اکشن رک زا عا

 باک لو لطمه تساوخرد یاسر می زی وا۔ یب رفد اص معاکے ناچ ےھڑب ہیطخ اکر مان ےک السا پل اطلس
 ناما یب وزوار بیت ےک تیل تفالختعیم ےس کا ےگ ےک داور ماسک قند اپ هک بلا

 وحلف ےس نالسر پلا ناطاس یو تناقاطتس ناالرا پل نالطاس لت ناجا ز؟تافاضعنا اتم اوم نادر اپ ےک نالسرا پا

 ناسا پا جا نامش ارا یر عب ےک لا کیت فالف تعب حا ےک اروا تیر عن

 بین عسل هات روا یک مپ تار ےک کر ایک می کیا ےن نالسرا پلا ناطلس انچ اکر نب تدانب ملی فالخےک
 -۔ٰیئاھت ء اشنا رک و ا جج۔یئوہ

 ےک یاہب بیرق تہ ابن ےس کی لرخط ناطلس اھ روم ان کیا اکن ادنان ےک ہت ون یط دس شملت :توانل یش

 ایک رب دادخب سم رپ ادب یاب ےن کیب لغت  اطلسوکل ا اھت اھکررکضخق ےن رپ ہیطلم وار ھتا یی یش وقاوقےس نادناخ

 رکے رک رک ترمر کشا ن سادعب ےک لانا ےک کیپ لرخط ناطاح۔ اھت یھب ےن رمکک نج ےس لکو یاو نارد نہ یل روا کری اسب ۔اھت

 یاد فر کس, تس پایش شوی مرگ حب کاوی حا انچ لک لا پل ناف دیک

 طر رک پی ناغماد ےن نالسرا پلا نئاطلس ۔ درک ورا تو ات ای تیا و ی ےس ےک “رانا اطا

 مم رکن کم اک اگ رک کب رقےکس بد ''ے ناطلس۔ یک جب ےن ششم ناز رک عن لر ےک ملت

 ی ےک ےک ریقروا اور ید ماکت ٹوولوکو اگر کشی کس نا ےن ناطاس ۔یئک ا یب ےس کنج نار وڈ

 اراک مپ هزنج زاد اوہ لاطد صدمے ےناج ےرام ےک ساون اطل یہ زا فسا سرا شی

 نیگزط ار زلرلوبے ناچناہرذآرواایگٔی راکمہرد الب ےس ےدارا ےک داہچچ ےن ناطلسدعب ےک تاو ل: 7 ورک

 روا اول ذس اطاق تم اپ را تیقاو ےس ےیموردالہوکن یکرفط ریما باشت تی برات اروا اا

 دعب ےب وکں وعلی مان سارلسروا یئوخ ںیہ اکر ایت ںاتخکےۓ ل ےک ےن رکروبوکں رار نرو ےگ ار قر فر ایل ہار پا ےس ویک

 ا یک اورد ارض ود دب ےک ےن رکل ام اماکن رکن ایں نا ت الام ےک ندرت مت کابیج يک رد
 توات ں اہ دایک راک اب کے می نودنچ ل# ناف یک وا ب عاج کن اہ نالسرا پلا نالعلس ی رک دی فسا

 ےک ناطلس نارو یا اوج اور فرط کو رم اطا ےک یا یک ل س م یر وف رکو مرضا ےن( اعباکاطلسیب )کب یر وواو ب

 اوم اے یکایک روکے ناک ےس ۔ ودروا لک اکے ی یری ارواماشواپ ےن داش کک ےس

 تلوو نیک را روا تلک ام یانم ہہ یو اتیاوکہ اش کیک ےس ےسا ےس نالمرا پلا ناطاس یش ۵۸ :یرہع یو یا نک

 ناک اچ ےس ڑپ ہبطخ اک مان ےک دہ عید ورک مے ایسا رد بس ام بسا تم گیر داف کس

 ناو )ناصر نام اچ انچ ید رگ اول وگو درج یم ںوقالع دعب ےک لا اب ایدرگرداص

 دون تیم تاک نا( )روا ا اریماناردنزاب« وای دا ییا اس! نلتسرافطو ناف اش ناله تسرسود

 یک( )تان

 ورمتیز نی تا زدی یکدادقب ہیماظن سردم شر مم ےن کلام اظن تنطلساریزو ... ...:ےماظل سرد



 ناسا اچ مج ۳۳ ۱ نوملتی را ۲

 یکے فوصوم نوچ ۔ اوہ 8 اےک ےک بجنے ےک لرو یزارش عابر رک شو

 تر سران رام کت يود اد »لرد نما سر طلا ایگ ئپ ھ ہہ وصخ نک زی ماظن رد کا تات کرب ےس
 ناتا ہے ےک سر نالا میش ےل اروا ےک ام لوس یخ مو ران ایام رف برون خر عب ےک ر ہیود

 ]2 ےاد قاتا ےک ٹیپ ضاح'' بی مد نرو رضای تقوا اوج ام نم ھ ربا کے س ےب بس انما اے کرورض انو اکر سیف رپ

 ےماظن ےل ےک ےناھڑپ رواس ایگوہ رود کاک احسادبا عت کت اہیب ےہ ر ےتاھہڑپب کن د ںیشروا وہ زور فا و ولج رپ یرکی رور روا

 ۔ےۓآے فیر

 ری اے فین سش ویک دب نودنچ ںڑ ےک رکن ای مک چاق رم زوم رنو را. :مارزو ےک شل .
 جم E 2 و دیکر ا ےک نب ںی لودلاروفرکل اے دار لودر چ ایدرکل وم

 امر کفیلغ ناتوان تم لا زور بشرازب لو نا اد ایک بن امرف اکی کس رک ر رقم ترازو

 شافس ےن ہفیلخ نیک شراغس یی تفالخر اپ رد یک لودملا زعم ےن ہلوردلاروفد حب ےک سا را ایگ م یب تحت اد ہکےی یقاھتااوہ ہناوردادقب ےس زاوہارگکاپ
 ۔ایدرکرپ ترازو نادم راہ ود شم هیلاری ایا رف رون

 ہفیغ۔اھڑپ یم فیر رش ھی ای اےک نالسرا پان اطلسروا مت ایفل رشت خل 1

 ل نا را پلان ناطلس ( شپ زر ۓاروا۔ا اید لاک ےس نااوک "لپ یی ال ایر ایدرکفف وو مہبطخ رزرو ولع

 رز سر دراز لزروا یک تعمم تعلط کاروان درازہ ین نان ۔ادہ ل غم رک زار نیک ون لا ناطاس ۔ایکہناور ںی تصردخ
 ا ۳ ہا اوروبا

 ووپ لکل وت تع اطا کن السا پلا ن اطلس ےن ھی ب کد ردا ت مس یم نیا ....: تعحع اطا یکں یشو شیر چنا
 ںاواود نار کے داچا اطلس ےس شایع ںی ہیک ب بشاب کی ت تاب وب فا تموت لو یئاپ ے ناطلس و ا

 یکن اطلس کہنا زیا ےہ افت ۔ ےک وہ فر ےس نالعلس تیر ت کھ قاو ا وک ونود نا بج اھت داعب هند بک ام ل ورنا مز ےک

 ےک لکو روک مرت ہود لا فرش عم ےہ تاو شا ںی ا یک ل اتنا تو ےک یکی او اھت اوہ ایمن ااسارخرگےن دفو بشرازب تصردخ

 نا آں یی ےس مار تاو ترعپیڑب یھبن طاس ۔ یک کک 4 آیہ یکل وفود نا ےن کیلا ماظن اوہ ضاح رن دو ںیم تمدح یکن اطاخ تا
 دیداکت تم طور ؟ےک تموکقر ھیھچ ن ںونوو

 و ارس ا ام یه فیل لا اي: شب رپ بل لادن اص نبدومج.....ہلخیف اک ناطلسرپ باع

 ماتم ارش ایدامت یوسف تا اک ےن اد رٹ ا شی لال ی ب بقا این تیم و 0

 بہ ھت ورم ش ےک شیآرای دو

E 1ھم  e ES E e 

 ( دو )و ی رکن نه رصد کن زوج :ن زیپ وصخ ۰8 ۔( یف اہم نان نب )سلب رج شیوا دو

 ھے ځل دالا ی اداب یک گیر ام تار ایشو دهيم اش ل یم هاتون ضا...

 ےت ےب

 e )ںیہ ےس تافنصمےک ینا یف لوصا یٹو دعا ا مولات رک تبت ےک ےک بتنی یک مب ےک ناکاو

 1 !, ی نو ضم( )ہلاک کج اهن سیم ںوخ لر )هدر ہا ا زا ,ںیہ نوت رضا

 +00 00 سیف هوم ترا یر چیف ادل نا 0



 ج ںاچرلج ۳۲ نورظنا رات

 ار اب مرا عرش نور بیا ےس تیر جوا تول یکن السرا پلا ناطل اھت چیده اھت راسو یراچ سیٹ

 ےک ناالعرا پلا ناطس رو ر ںی اچ ایلرکل ارب تعاطا یکن الا پلا نلاطاس روادادخپ تالخوکں ول
 رعب ےک اروا کد ج عل تفرح یک ی زر نوار اپقتلا بنے نہفیلخ رخ انچ ۔ ۶ اور لُم تقالغراب ردایخ یگالطاروا۔اھڑ ہبلطخ اک مان

 کیاےس ٹوف کت عحعاطاراہظار گوہر ضاح نر درون اورم نیر متا گے گرا واک یاش ایک راک لع ےن نالسرا بلا ناطاس
 لے ناطلس نک ی مرت یا و اواہرلا۔ یک یکے مآ یارک یک کر کوج تاور ےس کر اید ناطے یا ورکا

 : اطلس را اعم کشور دل تیغ کنار ارب بقعا بیو بلحز روو وک یک ب لع اسر یس کن جو
 یری ب اپر تشب ید لام ینا بلص زرو کار یکے کج ل طر وار اصح تشر اب اتا لودر هد تاب اچ راپ
 ماقول اپ باص مواتر وتسرپ روا رفتم علف _ ےک یئارفا تزمع ےن ناطاس ایکو ہر ضاع تفو ےک تار ںی اطلس رد کتا ےک

 ار تاکی بن اطلس ےس تقو یا اپ اھکر

 لامر e فو :یدقنپ یکم "ور ہاشواپ

 روا ب الکی ب برعکل یت یئاط ناس روا سادرع نم اص دو یک نت ےس ید باک روا ال توس انچ درک
 گن سره دچار اک کے یک ١ ور

 فر فر در طالخ وصیت رگ وا کور« گور« رفت لس ذکر بر ایکس دا اہ کیا لا

 روایت ورا

 نرل اد يملا لب هتس بلط ل نایاب ر ذآ ت افاض یخ ن المرا پلا اطلس تو لا. :رات کن السا پلا

 ما لای لا ترور رند ده و اکی ر وکر کت ووچوم از پا اک رک مفیدی رگ رک

 ےل ےک مات کور یکی یف نافوطےک سونا رامسر ارد یر رواد ناار کتا ےک کاما مم اظن تہدطاسلا رم زووک ب اپساو

 او یک ارام

 ESE AE e SEE کج تایر

 کان ناک ک سا ےن ناطلس ایگ کل یش یم تمدخ یکن السرا پلا ناطاسرکوہ قر گر اشداب دوا اب کس ات ریدر او
 ولام راز کی ناسا اطلس - یاب ے ہلباقتم رولو ررعب ےک وتاو ا دار اپ« کمان راک
 ید حس یرامگا اکا ر ںی لغو زوار اپ ےک کوکلو نمکی سارک نک وتو گی اطلس دا راے

 کا زاد گرازدیی ہت ار گرا ا ےنراعد یکی لایماک

 ناطاسرھجا ۔یئوہ فورصم شی ای کک ج ن ھوا دیدے د مکی را توک توہم یراق که اشواپ کور ونا را
 والام هس کس ال چن انچ یکن الطا کے لاج و بترعےکک جوق ےنرالاسپدحب ےک د دیک ڈو اھتاہ درکاعد یک ی ایم اک کے ری
 ھا ےک وج روا وج ںیم ںولو ےک بس نااھت ظن ت یب رپ بیج اک ماس ار کام تقو ای اچ کج نرم و مرد 7

 بیک بی ری قند طبی ۳ وہ ےک یک ںی. یی اف کی تیم

 نور ظن یشاد یکں ویج وف یئاسع یھت قھٹ اظ فر سج مس کا ےب ےک ںوتش سم ہد ی ومت اھت و ںوجو یئاسیعج اھتڑاپپ اڑ تہب
 ايران

 (۵افصق وس ودلارابخ )ںی رکدظہ الل ےک نھی: لم ...٭



 نورلظں بارات

 ت ن ناف ا ناھا تير فر مک وں ا ا

 يوتا ا درک ما فس شک ئاد ےھت رفا را ویک ایام فواشراروا کریس ےک
 ناملسم اپ ےک یا تح ہکای کپ رپ طرش ساوکں فام دارگے نت یی در زانی درک ای درک یا اذ ناطلس يلر اچ سس مش نوا را لک
 راحت اب 2 ےک مہ ین اطاس تفو سٹ ےاجایکر وت طور کنکور ترک ؟رواع در روکنا ی لری

 ها ف تم م تعلف لار وا قند رارب لو س نزاطلس ا ایکس ات PEPE لاس اپ دعب ےک ےن اوم ےس طارش
 ریتت شرور

 مرض اپل

 ا نم ےک وم نایب د یر ین ییا کروا تسلق یک وفامرا تقو سٹوکں وی :توانب لُ مور
 بس اقبال اب کس اد وج انچ یک یک ادب ےک یئاپدوکں امر یوم فرصت شیوا هک لول رارپ ہیمور تللصم

 به ی ا E ا
 ایل کر زب ںورہت ےک اروا کاپ وصز سا رارعبنورنچ ناز وات

 شرب 9 اما نیت اش ورش ےک تصور از ےنپا ےن نالسرا پلا ناطلس۔کں یہ ےگ ھڑب ہپواپ آب :لازنوکل وارخب

 ید ے تر یے 7 تا پیکس سازد هدپ - - 7 یت تب لاو مارا

 ےن ناول د لا شیپ ول آنوخ اکل تقت ارام ان کیاےک تفالخرھت۔ ید لاڈدایڈ یی کا انسو نام اید تمدخ

 EON را یو تم تیاعر یکن یمشاوکک یل انکو ۔ یر وزرا اپ ےک اطلس
 کہ روک یا ےن کلا م اظ کت یو “ص -  9 7 اور اور
 5 پس هد رگ ی 1 ھایات کاو ےس تالف ناد ناک کتان یری یوا ا وردا درک تاور فرط
 ںی یخ اے اق یلف ای ایکل ابتتمااکل ودلارعسے ترسروا شوج تین دار لا شکل کر بک یک الف اطلس ےس رن

 لیگ یک لار نر شاتر افق اراپ رد

 نما شو یا لو نا ایک راک اروا ےس ق ن الرا پلا باطل شوی 1۵۰۰. لپ کن السا پا
 ۷ ایکروہک ےس سا ےن ناطلسدعب ےک یاران لند ی لیدر تس رپ وارد اھت
 اکی اک تے فو اچ دما دار سن مر ےن ناطلسرب تایایس ا ایگای کل چولی زرا ف سوا ہعلفظفاحم اھت ودایز ےک

 تا ایک کا طخ ہناشن گرام نام دزوھج ےن ںوسوامن ےک ناطلس انچ ورک کس اووخ ںیم ودڑوچ” ایام رفواشرا ےن ناطلح
 رس دب ےک سا یکدرام یر چک یوکن اطلس رک لا تنفسی« کرک شین اطلس تال فرط کت طاس تتش سپ

 ےک مز یکاروا ایگ ال کھ ٹا سیم اکر ق یاش رحب ےک ےنوہ یم ووا اطلس اید رک ماتت اک اک ا ےن ںوکر ترو ایلرکر قرکولف سیب رکک یل ۓ ہلودلا

 اوج وندم یاب ےک پاب ےس اں ورم ایک کل اتنا عب ےک ےن رک واک یب وع ڑاسوک 9 لدالا ریو ےس دص

 دات اقرصرعے روا بلا را رو کوت کی یتا لواء ىيا نالسرا پلا ناطا یا ا کم اش کل

 تی کل تو انس ےک اد ااا رک تایر بردی زانا تول اراک یا ایت ھاو
 تاوو نیکرا ےن کیلا ماظن تنطلسلار زو وہ زورفا ولرم توک خواش کک یب ےن رم ےک سار انچ ۔یک مج نک ہاش کلمے ےنپآ
 تو رم یخ یگالطا ادب تبالقلارادروا کت جیب یک اشواب کءاش کل ےس تموکمہ ارم

 ۔ ایگ ھکرکےن ےس ,دلج ۱۵ف ا نہا ئاکب نادر ..... 9 اھت لو اک ج اوم ملا شے اھ, ۵۳ف یت يا.



 مورصح:....مراچ رلج اپ نورلظن اترا
 ایا فرداص اکے ن رکل حد مان اکہ اش کلم سیم ںوبطت اطم ےک تساوخدد سا ےن ہفیلغ۔ یکت سساوخرد یکے رک اد مان اک اش

 ےہ وو کب وو اد نیب کییب توراقت۔ یکت سی وک اش کلم تقو ےک تافو ےن نالسرا پلا نئاطلس .....: تو اک نالسرا بلا
 یت نااعرا پلا نیز بلیت نانو نایب کت سیو کد گرم رو سرد تسکین ار را
 ر ےس توو ارادوا تتار ںی اش لک توی ۔انب ھی د چن کو زت اکو اداواد ےک اوج راتب رک اپ وک ایک یکت یی سیم
 اناچ ڑلل اتیب ےس اوہ ٹواکر لش ےک قانو اصو نا شوج کا لو رعو

 ناطنس موم روا درک باد ںوقالع ےک اروم کوب نت هاش :تامارفاو ینئاو ل ہاش کل
 مای ںی ہرا نکی ورم روا رویای اوہ ترم قر را یکن اضا اکر انی دھکا ا تاہم یم انی کں یی کشلایکر ویک نو نوک پہدرکر یک نالسرا پلا
 زابا ۔ایکل وبقو روظنم یم اضرد یشون ےن ںوکول تمبر یم ےراپ ےک دیطخروا تععاطا یٹراوکں وار کتے ک باوجو فارطا ۔اہ درک
 ۔_اوہئاوریناج کت “ۓر اذا ش کرا ای گوہر ذپ مایق نشو نالسرا پان

 رگ اج یت اپ ےاج ےک ساوج وک وہ ی در ایتتا لمر فسد وای ےک تزلعلسروماوکک لا ماظن ےن واش کت دعب ےک تاعقاد نا
 راینوب تی ہن تنلعلسروم ا کیلا ماظنا ملال الا ںیہ نک ےک یا اھت کب اتا یا ےس ںیم نا ےپ د تاباطخددحتروااب دےرد سی
 رلوب اپ لاک »رخ کل توی ا ےک یا دعب ید وکس ورک اتتس فاصناو لدعروا اگل ید ماما ےس یراعش تی اکروا
 ریتم ھچک اھت زور فا قل رہفیغرب تفاطخ تار قم اعراب رد ےن ماہ ضیلخ۔اوہدراد ہاش کلم ےل ےک ےیل تنلعلسر ہم شتدارخب تا اراد
 _ ایک وع تموکح اول ہم انہ عاکت نطاس یہ اش کلم ناطلسوکن یم آر گلو دملادعسذیلخ تقو سااخارٹھک ہللا ماہ یر ا ا تزفالخ

 توی اس لا ماب یرتقنلا ھی دلا رخ ذ نیر شاد پ ھم اتا وا

 حب دز شے ناشتا ایگ سرا یئارکد صف ےن مغاقہضیاخ نامش ور دیا :یررتل کی رشت و کشم

 دل چاه لا یوم نیت ل اک توم یاو لا تقو سش یئوہ تافو ےس ےناج ہہب نوخودای فاکسوہہن نب وخر ھی یگ کر نخ

 نیر ا ےرصید ہدالع ےک نا دوالع ایگ الب یک انقر ابقناا بیق ریجن با تنطاسلاریزو ۔ایلرکب لطوکر جشن ی دلا ری ذ نب لاربع م ا قلاواا
 تافو ےن م افا دے سود لا 1 ای تس اخر سلول تم کیتی یکتا قلاب نا اطم ےک روتسو ھت روجوم ی راوو

 لی تعم یکتا یبا دیار ذےک یکراہع ٹو یا اواد پا روا یئاھڑپہذانج زامن کا ےن یتش زخم یکت فالخ یب سٹیل بے اپ
 رہاطلا بیت دارطو ایقتلا بی غابصرصنوباء گزار یش قاحساوا ِلودما دیم کولاک تو تفالف تم
 ۔ یکادارصخز ام ےن بسر وہ راف ےس تیب ےس دوج ومروا کیش تلود نیکاراو  العہرمیغد یلامارڈادب وبا 7 انا یمصاقر ذا ہر

 ق لامن ذ پا باکی رت فاقد تورا یر او دلو رن ںیم لکم اہ فیلخ ....: ترا اک فیل نت
 نوه رستم قفس اقا کس نی ملاقات اب ور اکشن اچ رک ل اتتا ی ںیم رنز یک مات فخ
 یہ عت رحب ےک خدام سا ےس نکی ت نادرا یکی دلا ۃ رمن ڈک ار فل ب پت ںرط ی اےس یقوفد ترک دصو رر لسادلج تہب ےن یلاھٹرڈنا
 نان مال ها عو شود لوک مع اسب تو ی امان کل الو« ترس ده ےس اوا اقفیخ_داریپ کراس

 ےیل بج ر ایگ آے نار یر ا آباد لیادفب تقالقفلاراد مئاقہفیلخ بج دا شب دارت ا تو کا ایگ لچ نات تا
 ۔اید بتلا ارم بیرت ب ےک تھیم لیک ےک کر رقم ہتوانوکرم اوہ نیقیاکت و اما

 چ یے ےک پاب ےل یارک تره راک پاپاپ پاب ریما :دلاولار مالا...



 مودصح .....مرایچ رلج ۱ rrr كورلار

 رپ ترازو ددین 7ف یلخاداد ۓ! ت یو بنر کوہ زو و رفا ووجب تاغ تک یز تق مو. راے یر ر

 س وادخت کب یارب روا فت اي شه خفته ناشی نا لای اروا ولار ا

 تافارضمر ھوا دیمع وار مھپ ےک سا اوہ لٹاو یب توا ار او رکن دانے فراق ناف ی آر گل ودلارعس ںیہ م۱۸ بک

 ۔ایکم ایق لیش ناکم کیا بج رقیک ہیماظن سرد روا اب ےک مایق من کمدی یے ی ٦ے ےک یارک یواز غب

 دادقب تال اراددعب ےک یہ ادا ایگ رک یر تم اھٹدباداتسا نج وبا ںی ی۹ :قاو کانسوسا ںی یم اظن سرد

 ےس نام اج انچ یک ورش ےن قود ر ےن ہلا اد اھتدنباپاکییرھشا بج رخ نوا کن ای کا عو کیا ا2 ابد خشت دایماظن سرد. اکر

 بیر کس يا سرب« ایل زود کو قورنت لر ی رکرایقفا ترروص یک ورا نخ پمو تیک ت فرق لو کتاضا ارعا
 لو ام فلات یکم یکدامضددتف: ۓوہرضاح رکےن را روپو لاول بوک ارغب روا ریمع ےن کیلی وم یو و شکر

 ید پوکت نو لاری ورا لا

 تنه کل ورح” ےس داخ یا ڈاک Ê وب لا یب ےس ےس ہد یہ وکک ملا ماظ :لورعم کدورلا تیزو
 را او ہوکر وا یک کت س اوترو کی ورح کا تومان کالا صلی ۳ اوورگےد طا لیٹ تصرخ

 یڑو نب ہلودلا ریگ قو یا یک رخ یک اوکں ولاو رک ےک لولا ےس نانا نیل کر اقر یم وہ اوٹاوہ روا ں وری ےک یاوکل ولار

 ںیم تفاظراب رد ےک وج ےل م ایپ ہمان اکہ اش کپ ناطلس نیت آر وگن ارود لا۔ایگوہہناور فرط یکک کلا ماظن ےس غ یکی اور زم لورلارخٹ
 ہلودلا ریگدعإ ند دچار تر تراز نا اجلا ےک کل وزوال ودار یب اطہ یکت ساوخرد یکہ اش کلم ناطاس ےن ہفیلخ اڑ
 ترازو ریو ورلا میم کس رک لیس ۷غ اش وبا ےن ہفیلخ اِ ۔اوہرضاح ںیم تففالخ پرور کے ن طخ یرافس ےک رکی شا وکواش کم ناطاس

 ۔ے ےک ایئر فدا ہقاد دتزاجا کیر ضاح لر اردک لات بانک ارکان

 سہہ مل۳ ےن لا اھت ےس شی ءارما ےک هاش تک ناطلح یٹزراوخ آن یا (از روا نیٹو زمہ )9 زن هشتم شو کشت
 لس يولعترلد روز وکلا سیروان يلرگهرصا اک قد تییب کرک 2

 اہ ر توف ےہ وریت یکی ا نالت ف رم ایکو عب اق ےس شییراوجو برقےک اوج یھکرپ ںورشرواددالع ےک سرا تیمی ےس دب
 تہب نشو ام رات وف قصہ لاس گم IE PRR YER رای اک شی دعب ےک
 راح ارو کیک اتا رکی ارکتےس بااج یکم اح یبریبع یولع یر صنم زیلغوردت نب یم ں وڈ اء یک یر نشست ی
 روا رد ار ت3 تکاب کا نخ اس + نشو نا ناردد کس گراد میرا السا گج

 اد لاڈ یم لیے ارکان فرم ام لا ایر روصددب ندرنچ دیگ اب رو ےس سایناب

 1 لنز زی پد ناتو ار فا ادب ےک ی. قر نشو کرا

 لار یپ تام لب یک ںی ار عب ےک نایب لیدر منا هرات این رکے یکی فو دس رواج لو را ید بقا

 رانا رم زور مش که نا ساق ایل رک رص یری اک ن خو روا آت ولو ی ت کس اوکو تا تک

 ھ۸٦۳ دعقی زوام یطخ اک سان ےک یاپع یر زی م ]0 یبانع تصولعیک افاب شر و سا اب عل ے اہ ےک نشو
 ۔یدرکت نار یک“ لدار لبیک ںیم ناارواایلر کچ جار ےک یپلایماکپ ںوقالعرشکا ےک مادر ۃتفرروا۔اھڑپ ںیم

 هراس اش گام یئاچناروا اھا مرت فرط رع س یوو دعب ےک یش :ضق رپ لرد تی

 (٦دلج ٣ے )ےیل سنو ان اک سی یا نیا لاک ...9۔ںیہ ےتکرکن یسک لی: ما مام: ہللا... ٭3



 مودرصح...مراهچ رلج fm نورظ ن اّتراج

 قاجار سبک یارک ایکو م لاکن یتا کت ساک یی اوک ویر عمر وا اکی ایم اکی وکر ساکت یک اہیاوھ چ کچ نون لوک
 ۱ _ایگالچ باد شرک ناصر کبد کای آن

 یکایک شد لانه 2و باپساو لاک ادو هتک« شکن بس دنا کس لاک اش یم یرضاح یخ یک سآآ
 یر ٹیپ نارود یا ۔ایدرکف اعم اراک رب کیا مہ لصےک تصدخ نسن سا دو ایکاد ایمر کشا شر رک شو رمنا۔ےرزاہ ےرو

 رلاج شاد بارگتس فوت ناچ گولو و دوا ںیہ ےب ٹوک کا پاپ ںومزالہدوا لاک ےک رار وا ےس کرکت داخب ےن ںدنیاک

 لما یل سارک ا ےک کب جرم جت فو یر لوک آر کن یخ زا ۔ے ایلرکور صحاح اکدواد بار ےن سیف لئاروا ںیہ ےگ وہ پور
 نشا وب ےک ںوگولانلا اوس ایدرکل تاب ںاہج وک جر کن چو ای وک ا تر دزب ےن زسئاراکخآروا یو ںایئاڑگۓن ا دبات یت

 ۱ س0 7 پچ

 طرش ید تزاجا یکے رکا مترپ ںوتالع ی اشوک( شورا ات قاب هاش کش بهر 3 رار واراد اک مو

 یکبار کوج صقر ےس یاش اب رد ںی تےا ٹی اتچ ےگ ںوہروصتمیکولمروا فوت ے ر اھت س وولرک نواں ورش کاب ےہ
 سفیر اه شیہنام ز کاور ییا اکں ونارک ریت ےک شت یار کور صا ےس یش تی اہک کب لحروا ۔اوہہناور فر
 یگدادما ےس شجیےن رنسنا: اھت ایلریگےس فرطںوراچوکن شو ےن عوف اء تایکہ اور ےل ےک ےرصاحع ےک شو شنل لاس
 یکرص ایر کج رکن شرک وھچیرب ےرصاحمےک باعوکےت کیا ےک عن وفا ےن نب اھت ےۓت وہ ےک ہرصاحم کب لح تقو سا شش ) یک ساوخرد

 ےہ روا تفکر ستا E EL dh رار وایی شتن ارود یا ی ورک ورک وه رص اکشن رک رپ ذ_

 1 اےک کول نسر ھا امشب شود سرکار شر را اے رز ساکت اد

 رار ا اپس کوی تویی کے کاور غ رکا سن مالا ظفاحروا ےہ کت اور ےن لارم کا یم 6ے ےل ناد یا یی

 مان کتیا زکات هک راک نایک ل ویا

 ا ر رے تیل لا نہ اوا نارا یکے جو کی روک کت یس کھ یخ... ترافس یک احساوبا
 درک کر تگ الو پاشی اے یاب ے رکزایکا کے رک لامپ توقع لول شام کفی تاپ رک جات سکس امر

 2 ذرات میش کارا دی اپ ےک کک ااغ تنش لا ورا هاش کت اطلس کیا عترت ات

 تسر غ اک شاہ رگ چے ںورہ نقاش روال نقی راک ملت تا ایا

 تستی تاب طلاتوب لاع بصیر و تحمل فیص و فرم 2 اج تاج وای” ےس وہ ےس اب ب اکرم ترکی کپ

 اک شو نی رام« کت آی ڑب ےن تنطاسلار زوروا ناطلس ئل یم تمدش یکت نطلسلارمزوروا ناط ےک رکے رفس فر دنر

 یک درایور سجاد یر تیپ نکس مج اوہ یو ظانم ےن اےک و
 ۱ دایر لات

 قاقاابدرکل وزھ مے ٹرازو ہوکر یت نہ لولا فہ دد لا دیے یز تش لف می ای فو ا .....:یٹور کل ورا ری

 ےن نڈیلخ اھت ایگ الج کر ت یب ںی کے 1ی وطن ےک کیلا ماظن تنطل ارب زورواداش کلم ناطلس ند یس ایگ یک ل ورح کل ور لا دیم نوں

 ےن نااطلس ںاہجایگوہہناور فرط کد اش کک اطلس ھت ےک: لایا لا پس الولاد یھ ناچ کد تس زا یکے اج وکر ید لورم

 مک یی اتع تموت کر کرا دے دب ےک اورم نوک ولار یخ تاس ےک تارا رر طا ےھت ےک ناروا کت الا ےک ماا تز

 -یگد تزاجاد یکے ثاونہہکساک مان ےک یاروا ایگ ایکل اش مان اک ا سی یطخرواایکناورتاسےک اک ر وند دعا بید یک ل روا

 وکر )چ اع ٣آ ںرظخود ں ہی ےس ی کپ اکر سس...



 مودی ماچ ۳۳۹ نوری

 ءاش کل ناطلح دب ےک سا جب اج کر کرا د رتا ےک تازا زا اے لولا شوی اا :شر ید لورلا ۳3
 رس نورمن یک فدا نکا تر الاس پا ڑباکن یدرام وج بسا نھ نارا نفی مد کب سیہ گے ےن
 ناوم نال ولا پدر ۳ فرز اس اما ےک اور کس را
 کب رع لا ےن ںون و ت /ک رکا کت سک ودلا فرشردوا ید یئایکن اسمححکںس مم نقی فخانچ اھت ےس لی لورم 1ںویمام ےک
 اھت ہن وہ لند یم آے لیپ ےس ےک ںونامکرت نب ا لورلا فرشر کھ ب فرط یک آے سوا ےس کت راو آوای توات ہار ےک اوج
 ایم ورک VISES ٦ے ںآراریماروا لورا یی رکی رتب علق فرطںوراچروا

 تزاجا یک اچ ی زا رپ کاپ ہیک مر بد تعم کیا اپ ےک یار ما ےن ہلودللا فرش : لاس کی جاو
 سر ای لو الا ےک یب دمای ل ودلا فرش انچ رم وم تار یکہلودلا فرش ک کل یف نپاوک لا ےن یار یماء چت دید

 ہار ےک لاو فیس ایا ارد مئاحاکل تروا عر ی روشها یا با نرم دم خیر نور رک
 رواایگٹ ول فرط یگ ارت اس ورا فیس, ورا, اب لک ی شورا ماه رواہلو دلار کس ےس اپ ہن ےک قامت
 _ایگالچ الف ورا

 لودلار ٹن: لودلا رم رکے وہ روع ںیہ روا تسلی کہلودلا فرش ےن ؛اش کلم ناطلس....:ہفحبش د اک لولا رم لم
a:تنم رفوا دیا تقو ترور ضروا ترم اطا یکی اکا اما ناک ایک تاور باج یک ل کمتر ارج اتابع تحلف  

 ی اب رخ کل و رھی دععب ںونےڑوھب ات سد ا دک م لارو لداولا ککل) فقر مک ناف
 ے ےک مج ا لا لا انار ڈے ماجنا ےک یر ہداتداب ایک کد بیت کت مع اطا واش کم ناطلسوکل یا مت

 سرا کر هاش بکن لاس رک ی روم لشو س لوم ل ورلا e شا دام تع اطا در
 ایر لوفش فورم سیب ےن رک وک قال ونک ہلودلا فرش کب فخر گشلیکس اردو اایک وب اج یک را ےک دو

 ہلودلاوی و را رجم داش کک اطلس اقا کے ےرصاحمےک دم لودللا فرات نا زہدیب :تعاطا یل ودلا فرش

 کس اورو یکے رک انس ےس ہامشکف ناطاس جک NEE ںورش تام ا
 کاست گل فروش اساسا شا ما gents ےک لودلا فرشوکںودلادیوم

 کت اض ےک ساک رفع کس اش لک ناف انچ ےک یا ہا یا اعم تراس نی اروا لاکھ ندر
 نایک وال اد باج یکن اسارش وا دست فر ۱

 مک ویک کک اہ اھت اپ رک شکل رکی کر اید ری نک لولا ےس ہ ئام لا. : فالف ےک ناور نبا
 حرط یا یٹد رک نب آی فو رسررواپ رک راصح لار رو روا ر اید ےس ءاسورلا کز ایکن اور فرط یکرکبر ای دواک اتلاوباءاہسد ور

 ءار امير او لوک کھاتی رمش وز درد ےک رک اپ زاس ےس اور لام یز ےن یاس یف 7 وو ھش لا

 هے ودع ہا ردد ےک اورم ہل ےس لوی اینا ری ل فٹولت از کم ےک ںویئاسیع ےنرہش لیا ءایلر کف کوہ اد یر ےن
 مب رہ وگلودلارعسءاھتاڑ ٤ ےک ا ا یا ا ا ا

 یکدا رشک وہم ےب ادب ع نس ڑا ساوجو وب ےک نیر وے سات ایم رپ کنکیہلودلارھفرکےن ےس فرطیکہاش کلم ناطلسرکن نا
 یت موہ نب اکز او آی داکل زاو آی کرام ش یجامش رک چ جلفا یا عا و ساس فر راولو
 (عارفسن ایالات افو)بس ماد کن دنا نا 0



 درج مراچ دلج ta نورظنیا گرا

 سس اسد زا رج باد لا یر ما ضوت اینورتر يک فرم شرک ناپ تمرر لیدل ٹرک
 ایگ اس هاش کنار ن امنا شوی کے۸ اید کتار تم رخ کت اات

 ہناور ےل ےک ےن کر م ےک ر کک باو و کیا ےن لو ہلاک وہ راف ے نیشرافایم ...: ہت اکو رلار مته رج
 وہ ورزی کک نج روا درک تب دمآی ہل خو دسررواایار کہ صضامم کل ا یک ےتینہک ےن رو اتے سیم تاضوبقنےک ناورم نا یھاو رب ز جہ یگ
 لو زود شرک لو نا کسر نواب اد ج ما ایکو یک ےس ہر زج مئاھ اکر یش لب! پو رگ یا نارود ےک کج ءیئفگ
 تمون اورم یک ایکو ت تان کوی٣ تقوی لر رب ششم شک جک یکم لامپ کرک دلار اید
 لولا روا ھل ل اہے سوله هاش بلک ناطاس رها کس نود 9 کم کارگر کہ لودلار یوم م ےس کدو

 -ایلرکدایقفا ترخ آفس سی ھ۳ ںیہ وو اایگالچ لم
 ںی تم رف یر لق نہ کہ رحب ےک تفرش ءاھتاوہادیپ سی س9۸ ھتالاو ےہ راککیج لسی لورلارخت....:فرات اک لودملارخت

 اب کت اک را زو ناریل مرہ رد ےک اص نم لاشیپاہلودلا زم ای آب لعرکا آں چئاو ےس لورم ایگ اپ ےک مودداشداب گےلایادہد فئاھتاپ ر
 اپر ئاف ےس رپ ترازو ہہ یھت اہ ےک پاپ ےک ساروا ےک یا ایگ آر ای د اپ ےک نادرھ نہا ےس ہیطلم رجب ایگ چپ ہیطلمدحب ےک ںونودنچ
 تالاعےک گننام زیکرخ اےک لا نیا پ آیا ادا: کیک ام وکل اک سرا زو ناریل یکے یخی نس اکو ارغب رک رپ ترازو ندےڑوھت

 دز چه یوا
 سوء اور رفع وادب ےک سا درکل وزن ےس ترازو شٹوچ اکو دلا دیمع ےن یت ذیلخ ٦ 11 ریت کم رازو
 ہدہک اار اف ترازو دہ کتو کک ککے تو سرما زن تنم عابر یھچوکل رھپ ای درکر هر

 ناطنس رتا ےک دارخب شن رہ وا (اھت ار سدا دقب روا اھت لیلواکک نم اظ روا ہاش کلم ناطلسوج ) دو اتو ایآل یش تاو

 رس به هرگز ناب کیا رکا الطا یک ا ےن یدڈنفمہغیلخ ایگ اچ ناہفصا ےنرکل اح فرشاکیروضت یکءاش کل
 نج بہد نب نت نب ء الھدعسوا سب ناےھت ےل مالساوج ے سیم ںوگولن اء نگ گاھچ نشا لرکل وق مالسا ےن ںوضحا یخ انچاب درک راج
 ۔ے یھگراد شر ےک ساروا بج اکا الصوم

 نا روا تیبا یک غاز وہ ضاح یاب رد یئاطاس نیت آر ہوگروادعسیبا تشو ںی ورک اولا
 رک ورح اچوی زو ےس غلط چ انچ یکن اور اکی ورح یکم اچولی زو ایخ کیا یک تمرض یک یلغ ےن کک ا مالیت تطاس زوروا ماش کلک

 دمت دخ فی یک اپ ےک کاما م انزوا داش کلب نااطعاس ای د رکرر قوات اکن نک مروارید سد امو شا

 ھ۴۸۲۴ فبلغ ید یت الطارادوکلورلا یگ ی ے اپ ناٹیلاع نام راک یلغ ےن کک ام اظ رواہ اش کک اطلس اک اک یک کر یت نی لود لا
 حا وز( زو لو ای وک دداپکر اہم کت رازوودہکوکلودما دی گوہر اوس کلملا اظ اد رکن ارگ تا نا یم
 اپ تافد شویم

 ورم کب اص نب دورو اھت الکی یب بلع ےن نئالسرا پلا ناطلس مو “کس یہ ےگ رکن اب ہو۷مہ.....:تالاح ےک بلع
 رگ فرخ سیما فا مس را دور کس لا قم ہار ابا لف م باحر چک ئ اہ ےن بلح روگ ا
 یک طا یر وہ روا یوم تا کت موکت یک( دوں ) یادم یک کا اپ ےک رکا دای ز٢ یھ کل دق تحعاطا یکی رص وات ت اوو
 شب مک لولا فرش ن ار ص اک کل ورا ےن ا م اینا تدا روما ےس ےب روش ےک تط نی دہ اگرو اسو ای ای
 ےس ددا یا ڈر اھنب یک نطلسو تمولقی تپ ا یم ںوقااع ور شم نب نامیلس یم ہشام ز یک اتتا داور اک ا یٹی ناروا امت ل سؤمرنروگ



 رد ماچ دلع mo نورلظ ترا

 ده
 نامل اهم انا تے س ےرسود کیاو دوا یئکوہ 0 نب نکاےس بلعرنروگلودلا فرش یکں ار وا : :لاکلورلا فرش 3

 بل سا لر کهن کنی راد روا تعالی اپ بلع لٹئاروا الا ڈ رام سیم چی وک یف تن یب مکس یلودلا فرش ےن شیب
 تع اطا ےک ارواح تینا یک سا گپ لیکن کیا تلہ ےل ےک ےک اکو طوخ ںی ماعم سا ےس داش کلم نئاطلس ےن

 همت عرب مت

 هل فا کمپ بو ہاش کت ناطلس ردارب) شے ن باع لئ انچ ۰: تس اورو یک ب لعوکل نٹ
 ت یکساں نازار اتا سیو تاور فرط کب لعرکں کرو لے ںی درک اد ےک پ آب لعص ین تی ابا کلمہ ےئ آ
 تزاجا یکے اج رکل الو دلا فرشرگےن مقرق تقو ےک ےرصاحم یک آپ آ ھتاوہ اب آف رط یکل سوم واش کل ناطلس ہیچ ےن نازار یا کوچ
 سایت اب سیمای وان شب وا آ ال سا ےک لت ےس فوت ےک اش کل ناطلس آرا ما ئل یا یگ یے د
 کا ےک شت مک ولا فرش ) ناردہ نب کک تک ما تقسیم کلر سابق با کہ اع ےس شتر
 لر رها اکب لع شفق رک ارت کز

 ییا روب یا یک رگ وکو اش کلم ناطلس ےن باع اور رکا رو یشن بالی پ ےس ےن اب وکش تن 8 :رمآب لعضات اف هاش لک

 لسور ورک وا باہ کب لع ویل دما تس ناف اشک اطلس اب نقی هنری
Ieسس میدی گلم فرا کک ناطل درو شام کس تیام نامه ی  

 رپ کیا اھ ڑب فرض یل کاج اک رک یں ےک کت رداورصاخھت شق ےک ںی کت سا ای خراکپلادعب

 و ایم لپ روز ی ساب هرکی علت کر مو ی
 دیک بم رک بلع ےک ر کرو وات ار ن ارد

 ٠ مار ی تک هاش بنا ات ی نارا ریما ہار کے یا یل سار اک شہ رک کوب ھٹوکبلعرکاپ رقیب ےن نج ..: :ہط ب بلع

 2 بلع لق لام ت اوترو یکم اروا ایکو رم شرر کوچ بایماک اش کک اطا اید لو زود لق ےس مام ےس باع یل کک 0

 ناطلس لداحلا کاملا کی ت ں ہی رم یب سی ت ےک الا کی روا مارا قے تاز یا کو ےس د تموت یک باہ ےھت ےس منے دپ

 ایک اف رو لار

 لٹ نام ز یساایکد رقم کر شروا یک رق ورلا محب ےک ےن رک ےن واش کن اطلسرپ بلح 2 :یئاپ لا روا تام في رض

 خدا باقر ۳ : لب یف کل وت تعاطا یکداش کت ناطلس ےن اروا وم تم خزر ارس لیزری

 بنا یاب کما ید یر روا اگر اتو( لا رپ تصوکعی زا یشرکوہہ شوخ ےن واش کلم ناطلسءایدرکہلاوت ےک ہاش کم ناطلسوحتاسےک

 تگ کتے میک ایک عا لات ٹو رپ دیکر اظ اک ردم ات دھکا ار کنگ یراق به ویز دپیکا طا...

 هانی نا ج اکہ ناھ شاہ ہت اوہ ایل رت ر سرد روروااو رور تس ںودایپ ہت ی اروا ںوراوم وہ نت ن امیل ایلاواب ےس شوخ یکن رک

eلولا فرش وت یک "پا ےن شم سجاد روتر فر کیو دف کل ی جو کن ن نا  
 ےس اھ مرت فرط یکی اا ےن لو دلا فیہ یک ود ںی جیتا ناصر اتات دی قرف دک دب اوج ےس

 امت لو ت اے دو 8... 0ےن , سم لر کت , راج .....9۔(۵۹ف جد لج شا نبا لاک ر )یر را

 ۔ج طاق ےہ



 ودر. مناهچرلج ۱ ۳۳۹ نورظنا برا

 ںیہوریئانچاھت اید گیر ایدوکں ارب تساوخرد یکن ا ےن ناطلس یی اف کا ٹین یا ےن بلع لاا نارود ےک مق ںی بلع یورک وک

 -ایگوہ لاتا اک ا سی تلاح کر الف

 رزواھتاوہ ھی ہضیلخرپ تنفاطخ نک ایگ یک قع مارا رد ےل ےک ےنید تعحلض ایام رفزارفرم ےس ہرخاف تحلقوکء اش کیم اطلس یک فبلغ
 یت تام رکن ای بار مروا بسنو مان ےک نا ےک مک یی رومضتےک ہضیاخوکیلاطلسءارما ےراد دعب ےک ءاوہاٹھک سب تسد کیلا ماظف تنضام ا
 تیر این کریو دام کس کر ےک ہاش کلم ناطلسوکت نطاسروما ےن ہفیلخ فا وہ لصاح فرشاکی روتی کف یلخوکیلاطلسءارما تقو سج
 ٹیداحار کڑی لٹ ناخ بنک گولے ھی د ےک مارس ےنپا کلا ماظ تنطلسلارزو ایم آں ہئاروا یک یب تسد ےنواش کلم ناطلسء ایام رف

 ہاوراپودرھچایدرکخ وکب اج یک ناہطصا مچ یا غم دحل ےک یا رم یت دارن اطلس کتب کاران شری روا یکت عام یک
 وہ ضاح مک ےک سورج کل مے سود روا باعر نوکر و لو دلا ج اج ایکم اق ںیم تموکحلارادروا ای داد سیم ۸ن امضمر
 ےئل ےک ار ییا ےن اطا ارم تر سیلک ا یھب ےن دادفنب لا کی گی رقم دولوم سکنہ ماھد موتو کا م ۵۰ے
 _ کود تا تاب زر ےک ورش ےک اوب تان اکم

 یت ایک کپ جرو اے ر اتتا ےک تار ایک ارت رو رپ رارخب تفالقا راد تو لا : :ورصت کا نوفا, ےل ےک وادار

 تلود ",.ےناو زار ےل اکہ ,, مکر کناگو ایپ سیا شی ٹوک اد ےس شرف, دتا ید یئاوگت یققاددددحم رام ایم تره یار

 کی یوم ترک کلوب رول ور «لو زا فای ب یوا نرخ کوا ضو دتف ےس ےن اچ وہ لک وارو رک یارک ےس اےک ہیسابع

 سس نا نی تاب کس ورا ےل ےک ےن کل ادجو گنج ےس نارمکشای اش ت اقوااسب ےت ئی 2 اع ےس ےنرمکی شکر وا یل کرس یکن ا تو ساکن

 تع اجو تنس ی٣ا یھ امت ات کز اورداکواہفودتفے ہجو یکب ہار فالتا ےک لودنشاپ ےک ادب رھی گن و اان آلا کلات

 يارص ںیم تافصد تاذ یل ی٦ی نیک اھت تاج وہوانذ واشر ول ےس اہ کاب کر قو بم فال دیش
 ےہ دا لز ےک رک شلات کل اریذاشروا ںیہ یکرب ےس یا ہددئالاع ےہ یم ۓار یک" لعن بہتا ماما خاک ات 2 دا هی
 راک ایم اپم افتر ےت وہ را راب تادا مف ےہ اھت نک وارا اہ یک اکورد دنر فر اج کک لاتو ج تو

 ناب قو ماہ روا ےھت جر یم شاذ وان کم لس هود دقت آل ایی وب مرمت کس تو
 ے فرط یکں وگول اء اھت ا ٹپ سین دادفب لب نا وک کیو توش ین لاااھترود یٹاکے تاباقم ںوفدد نادادخب تال ازاد کوچ

 ماعوجاھتاتاج کر ےس ےک ورک سادامضد فو فرصت سرکس ین ٹک گہ سادات پاپ )مشورت تضاد
 ءو کے ےد لیے جو لاو اخ اوہ ناج یکے ن رک تشک سان تو یوو وب نب ارا روا اتچنپ یک کدح یکے وہ ردت

 دارغب کن واسم نا تاپ وتو ی اج مجاودایزے لا چر لوخخو فورصم ںی ید ماضاوکرومانلاےک ہیمالسا کا اش

 لا لک روا وخ یک ارب سش ینا یاب آی م ہت ںی ر ر تتم شرخ کس ا کیتا اکڑ کھچ کیا ییا ند ےس کو٢ کس
 کنم صور یقاب رپ ساطقفراگند شف صابر قاب کنان مک

 روت روا ایپ نم نطق ار اتیهز کیاےک لوط یقاوسا نی کن نیا کا مت... فرات اکب 21 اظ

 ے ےک یوو کوج یر دری وہ یت یک ا واں قوق کی یتا بج ت ا رش یکس م قوق یکی اھتہفا بلطم اک یت .....9۔ےہ لاوزوکل اکرپ 9
 ریش یک اکا جاگوہن نت اکل نو داگد نج انہک ا دخوکی ایت شا یا ایل نام ناک ا بجرواءاگےۓ اج ایک ھبے ےک اھت راب تاذو واک اانرک الطار

 ۹ جت ت اغصااو تک دوبار اور یش یوکے دوا قب ےک وہ یش وما کیا ںوٰود ریت ادف کوہ یب بلطم اککس ا نت یک اب سا

 سپاه ماسک لب تست اما لی نیا مال...
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 روا 270027 کت ان اک کیسا کیا ےس یاب کت عا یکث یداحراش ےب یئا یا فردا تیع 00
 ہداھتاتہ دب ںیم تصدحخ یکر ما سجے یقات سایر تل لوگو ریش روا مت ید زئےک اق سالم لو یہ ےڑوھتاھت ید اوہ
 راپوراکاراسراکرتآ رر تم لو تپ ١پاک اتتسادربعکیللا ماظن کت ت رم کیلاھت ایل نین اھت انرکادیپ ہم سجرھجل اسوی وج ےل
 نرم یی یک ناداش لب مب یا ین انچ ایل کور ےن کب کر خر WF ساب يک اپ ےک دو ار ی یر رزم

 ی

 رپ  تبافو گر نی فری کم ترا راد | رت ال
 اد ےدرایحنا مکه تنطلسروما مایقرواایدرکدر پس ےک سا تارزو نادمفر کا رخ بلط ںیم وضت انس السا پا ناطاس
 پس دا جن ے لاعبا اما تازه اب دک اشک س اروا نالسرا پلا طاقت اچ

 قاسم ورد ادا کں روایت غاوکل ا اکدیفسووایسےک تطلسروما مات لب هاب

 نا اسروا اھت ٹوک 6 ہمہ وصج)لامج ناثع تپ گار ات ظایو اپ کک اک اک اطلس... :تعقو ںیم رک ناطلس

 رزرو را ساےک آں یم شوج ےک قرن لا نان چی نت نایک اور ےک کر ر قشور مے ناطاسوک + یر ما بیا ےک

 لام نان عو یکالےک کما اظ ند + لام تخوکن اطلس و یکداب رفرکوہرضاح سی یئاطلحرابرددعب ےک ےن ےس ریما: دی دا ےک
 رجم تا ےن کلا ما ا د کن رکےت یاکش یک ل مج ناثعوکس اوخر جم کیا ینپا یک اپ ےک کک م اظ بلا ایکس یب لط کتب اوج ے
 اینپ تہب ےن ںولاو ساب سیر وہ تب اکو طخ ںیم ےراب ا کک تر آنا کس بم اطلس اکران کت ابد

 ۔ایگوہ ند خر دوو کس ںوندنچ رگا اھ

 ےس ےک آں بادار خا ےس ناما کام اظن روا داش نااسلس ایگ اضم رواہ اکی ی ٣۵ نارود ا :تراپش کک کاما

 شہ وس اھت اہ آف رط یک یخ ےنپارکل نے یخ یباشدحب ےک راطفا کملا اظ ؛ ےئ وہ ناز یخ سی نوا
 ںیم شیپ رک برق کلم اظ ےن ےک ار زا رگ ےس سو کل تساوخرد ےن کل ماظام ےس سا ےئدہ سان ترک

 روا یر کر وک وا ا ارکڑود ےن لا ور | /اءایدڑ و تقوی هارو ره نرو ی کم کد پوکی

 ےک رس در رد لر راد ا 4
 م دہ ےک نالسرا پلا پاب ےک یا ےس یاب ےک ترازو اء اض اپہ یزو رب یکم ایگوہ نوکسروا نانی
 اقبال ای اقا

 رگ وکب اج یدادقب ےن واش کت ناطلس لو نی ایم < تپش کل ماق...:تافو هاش
 ایک ل ابعت اکا ے ریت کہ لو دلا ہیر زوروااوم لقا لیدر خب تضاد یخ کس ناشمرداب سم قصر رود

 من ےہ تو ساير دری ےک کلا اترا زو ناری قتل هر پ تافو کک لم امان ےس اش یک

 0 -- - ات الایخ ےک ایش کلم ناطلس ئل س رام تیک 00
 ایر لات یه لاو یی حر دنیا اتا تراک کر رای ٦ا ل

 ایان ڈ ںی ننایفصا گار ھی کں یہ رت وہادیپ سی ںوطت اف ضم )ناف قموک مج مول ڈو قینذ ںوسیک1ی کیل اغ



 عد مراچ رج ۳۳ ۱ نودظن بانر

 کس اھت کاپ رد یتاشروااک کا ب اہساو ل ۳ ایچ وک قاو ا ےن نوتا نامکرت ویب یک ا :نامکت یو یہ اش کک
 نیک دم دید تو ےک یا اور ایر یو رفاه یم توباتوک هاش کم ناطاس دیدی سم تف الخ ےارس بس
 ییا ںووا نا انچ انانب مردن اطلس مو مرد نشت و ترک کتیا روا ره رقفرزراتوکح طاس
 زر ییاصرد یاب هاش لک ناطاسرک بوک( کنار رک یل سمور تک ٦ج )قب رل وہلا اوت نواف ناک دعب ےک یا ایک
 ۔ایک ناور کاپ ےک

 روہ ےک تمولکت یم یک رب داپ تو ارگ کد و یو رک اود ےک یا لتر کھیکد اطلس من رول... یک 021
 تسارخرد یکن الخ نا ےن ہقلخ: ےاجاھپہبلخاکم ا: ےک دومنیکی نک د تساوخرد ےس فرط یکن واخ ناکرت یش تمرض کی زت فیلغ

 اتوا اچ ےس د ماما تموکو تشللسروم ا( ےس ےس ںیم ءارماےک ہاش کلم ناطلسوج )ےس ۓئار یک زنا مارکہ طرش ارگ لب رفرومنم
 ا ےک ناف ناک یا غم اسب مارکت لکه ایل لار نا ےن نوتا ناک ےر جارخ گنوا کریک کن
 ناک ےس ےس رک لا اما کوہ سنی راج رازئ اج ایش اک روات افرتکسدومےس و یکے دہ بک اا یروا ےگ ےن فیرختت
 ےہ بقا ےک یہ ہلاد لولا ر صان ہو روا ایا ہیطخ کم ما ےک رو یم رخآےک لاوش,ایلر کروم کریس رب کناف
 ایه بخار ید لاک کیش کیا س نیغ ش نم اوہ بقلم

 تم یوو ےس ۓ اروا ےناپھچچ عاد اکت وم یکی ا ےن نوتا نایک داش کک ناطلس تافو توب ......:کر ر یت لورا ۳/۳

 ایکرب ےب ے ڑب ےک ہاش کلم ناطلسوکں ویمدآ آرچ ےس روع فخ ےک نڑتاخ ناک ت ی ناب ز یکاء ںیہ ےگ ھڑب دا پ ہد یکی ئاودراکوج یک یل

 "نام صا ےن ںوکول نارجخ انچ ساب دز ور ای تو ے رب کس فوت اات د نا ے ےک ر
 د لاڈ س ل2ے کر افراق ورا یک رک

 سان کسب لک ما یم اظ ناب دای وہ وہ رھن کوم کہ اش کک ناطاس تشو ی اپا :شرپ دا لا رگورایکب
 لا شی نابمغصارد سم ئاجروا یک تن تر تے

 دن نا م ےراب ےک دیک ی چا اش کت ناطل ود لو ھما ا ےک

 ترسم نازل ےس رے دت اساکق درای کرب مادخ ےک یماظا کا گوہ مولعم وکلا بج رھی چپ دزفوخر ےب ےس دوم
 7 ٰ کی اےک ناہخصاود ذیکب لطواذ تے سا ےن ںییر کش اکچ وہ لٹد سم ناہخصا گلا ات تقو سا

 رزعاکل ا ےن نواف ناک چ انچ کت رذعمر کوہ ضاح ےن کیلا اج یک آس یم نابفصا نت اخ نامکت تقو سن ایکٹ ےس فوق ےک ماظن
 ۔ایگالچ ےرمماقم ےس نااہفصضاتاس ےک یماظن نام داغ ور ایل لو

 نان طعم قوری اس ک ےن وفاکب اکر ینا یما ارگ ان کیااکء اش کک ناطلس )لنا ....: کج تس ور يک
 کت ندیم برش و ںونود ےھت ءارما رکا ےک ہامش کیک ناطاس یم سنال اک اور ےل ےک ےک نج ےس ورک ٠

 عد رشراذراککر عم دعب ےک یا ےک گاھپ ساپ ےک یقورایکربءارمارٹکاےک نوقاخ ناک کا اھت اوہ سیجنیھشزاغآ کک نج ہک عم کمی ھپا: سیم شب
 الرو رای اداس ایک نیا اتو اب گن اد اک خاک اوم

 ۱ )9 اک و ۷ تے و ۱
 8 یا اھت فاو ےس ناب اوم روا یر اعش تیافکل سا نر ایر گچ 2 و کس هر کن اپفصا نور ایک ب کیت تنو ہد ہی ایگ



 ودرج مراچ رلج ۳۳۲ نورلظنا ترا

 یار ےس ا کلو و دوا ےب دے فرط یک ا رانی درک ود ےس نو یکےن رکی شاء ےس لاوکیماظن مادش دار کو دادا اکے ن کافر ےس ترازو

 یارک ا لا ماظفرادرسے راہتےن یا کا درسناھچیہوکن اروایدراھپاوکں وم خدنچ یخ انچ یل رخ یک اوکک نیلم ظن بان ناثعز گے وہ یھب

 -ے اکو 2)ا کاما دیب اید کیچ رک اکو کی یآ کیک ردا الا ڈرا کچو سلا ات ند کیا ےن ںومالخ ناخن ےہ

 ناہفصنا نارود ےک ےرصاحم ےک ناہفصا کیلا ماظن نیب نی لا روا کا زر ےک ہعقاو سا. ::ہڈلارپگولااٹچاکک لا ماظن

 رواداش کل ناطلس لپ ےس تدامش کک ملا ماظن پاب ساق امر یارک یم مزراوخ لیپ ےس لا ہاوہرضاح یم تمدخ یک ورایک ےس
 یا دم تافد یھی واش کت ناطاس ایکو یب شپ باک ا کاہے اتات بآن ابغا ےہ ےک ےن کلام روض فرش یکپ اب پا

 ایک چ انچا یگ آی ای کس دیر کس ناصر تو اله را کن اف ذوب کت سیم یب ناہفصا ےس تقو
 ۔ دے در ایتتا لم کینو ایہ ےک تس واتر تضطر وما ےک کور لات ساز و نایب مازاد تور

 ۳ کت سا ورد تیلور ضاح سیٹ تفالخراب ردرواای ارفل شوی ۸و رفتم لا وری... .:ضقاکورایکرب

 دلار تار یا ہبطخاکمان ےک یقورای کرب س دارخب ھچک حئ ار چروا کدے د تزاچا ےس غی انچ اچ اه نرخ مت
 ایک ب شا دواای کن تب ی زوک حلف ےن وری ایل اپ ےک یقورایمکرپ ےک ےل تحلفےس تفاخراب ہد نور لا دیو او٢ تانک ب المخ

 _ایگوہ لاقتتااکی رقم غیلخ کت مل یم دارا قور

 ہقئارھاپ مالا فہ لف نج گن بلا رخ ذ نجد الا وبا لام اب یر الو انا رد پر جون اپ نوک فہ. دلار یر
 يا تریاک گا انچ ناوختسددعب ےک ساالوکر رک ٹپ ےن یت فیلخ یی کوہ یگ آ ٹر ر کویر اطلس رو تافو کا اک

 ایگ درکن رکی گاھڑبو زانج زامن ےن یت ہفیلخ حا ساحلاوبا یکن لول یو ای تارا و یراط یش ےس وتو ریت

 ےک داخ کارا روا لود ارعا یس یھی چبر اھ شکل ااکن اش یھ اروا تولعس بحاص تم فات چ کا یک تطالخ نیم آں یب سیا

 رغ تاد یت ت یکدادب ےہ لر شکر رانا او ته وار ما اقا کو
 -لوسالا نور کی

 شاب ربا یز تت نبراس الاب
 ترا ں تففاطخر ا ردوکدما الا ےٹ ےک سا ےنرلودلا دیک زودعب ےک لانا ےک ییزتقہیذیلخ . :تاظلکش ٦ ر

 ےک ےل تھیم ےہ زو حب ےک یا ایک اتغا بقلاکہ ٹاپ ریما ےک عا اپا لا کت تیب ترم مارو تات یکایک نک تقالغ

 لری زو فیلسوف وای اي اپ ےک قو رایکب

 تماما یئاھب ےک ارام ما نم بلاگ و ےنپآ یقورایکرب ناطلس یئوہ قع از ع سکین و ےرسیتتےک تافو ےک یی تہذیلخغ

 0 افلام بوق ی قے سیم ءالعےڑب روا یولع مع یساعوار طے سیم وادب حرم اوہ رام ںیم تففالخر اب دد دتا ےک

 ےگ ےچ ںیلاو ےک کت عیب یکت فالخ یہ ظن یلخروا یک یزنروا 12 ےہ اکہ رو اش

 ی7 ص0 نر تا الخاروا فوت دم اقخ+:ںیہ ما ںیم فوت وار تع یرغل قاتلا ی وتلا رتا ارگ کا.

 (مرلجا ون« هزلاتارذش) لوم تاو یھ وه
 ( لب ۱۷ نک صلا تار )کو٤ ت انو سی2 دم ںیہ ےس سیم خر ویشےک فاش ںیم نب تا ناروا:



 مودرصح...مراهچ دل ایس ۱ نورلظ یر

 نقض تمر کھ اش لک ناغلس لرد رب طی تقوا لک ناسا درگ[ ورشات رک موکت شم

 نوفر وقوع را تم تطل ےک قر تی دق فرخ کت ا یہ اش کلدعب ےک یو اھت یگ چ ںیئاو

 روا یک العنا نرو اینا یگ ل جتا س ےک یا روا یک لوق تع اطا یک ا ےن بلعرنروگ رق ورلا مت ورک رپ بلع ےک کر ایت ایت گشواایدرگ
 روا ن اییضاپ وار ویت تع اطا یک شیت ے وج تسرد تالا ےک دالا کہ اش کک تو تک تکاب دین ها ادرک اذوب
 ایک یاد ای ور عورت ان ڑپ ںیم ںورش پا ےنپاربطخ اک سان ےک نر لس الو شکن اطم ےک مر کر تستی ناب
 ۔ےھ ڑب ےل کس تراک رک

 ےن شیعہ ےک سایہ رک دعا خام لرد ایلرک نب شوی مر. .:میطخ اک ضم بور
 رک یوکے ےراراےک ےن کپ را رک الو فن رک 0 راک ی

 یدک (راتسازوهر رو اف اف تر _ شنل منم لو ناب یک سري لو لار ب ناک م ار ید
 وارقإ تال ارادرواوحڑ ہبطخ اکم ا ےرمرواوارکل وت تعاطا یریم میک ایاولمکس اپ ےک لپ نوک شی رقم برک لکو مروا
 ںودرتسار ھم ئل ےک ےناج

 شات وفا ر یری یا ےک رکج نالعا ےن شاد ے د ب اوج اھ روا ایکس ترول تا میترا. ذر لوم ۱
 ے یلاڑل کن اسمگ کیا اھتاوہ ای آں یم گن نام اس ےک رکنے راز ںی زر ربا ےہ ٹن اول اھترپہنمیم رٹ 1یت رل
 لعنتی قرعه یب ۔ یکاناوکب س نا ےن شی گوہر اف گپ در گکیا و 7701

 اھت یئاھب داز یھب اکشن یدک ان تمویل مو کور فرش

 تساوخرد یک ےہ ےک لشو مان یم بطخ دا رخب تفاقلاراد ےن شب ےک ےن رکرضق رپ لکم :تساوخرد ےل ےک ہبطخ
 لس شنا مو هات سپید سما رک و باوج کیک افسر مک
 ایک رک نایاب ر ذآ کج یکی ی ارداایاھ دب مت فرط یک بر اید ےک شی انچایگ بادی

 3 و اب ےرروا ند ہدروا ییہ لمصاح یلایماک باک ودر تو لا یک یت ںورایک رن کت اعتاد نا
 ۔اوہا کر ٹا ےل ےک ماقق کور یکش ناپ ےنپاےک کبیر م سج فا

 نا لن ععاطا یک شئے مہ اکے ناوب ےنرھتستآ اوہ لب اقم اک ں وج وف ولد تقو سج ری از ازت ۱

 مبشر تکاب ایکن اک ا کے ےہ رتی د مہ اھتاوہاڑپ فالتخا سی ںوٹیب ےک ہاش گکر ارت ےاق آے رام کی لوق ے
 0 0 کی ار ھی ورایکرباٹاڑب اکرادعان ےاق آے راہ ین ےہ یئومرہ اظ ےس بی درہ دت تاج

 اش لس ےک وک ازوب ےن رستہ ںوہ قلت ےس ۓئار کپ آماید باوج ےن نازوب؟ے ےۓادایک راہ لک 2
 اک ووروا ی موق کشت یکدم یک اما لو نایک چ اپ ےک یقورایکرب وبه شش یم ویت روید
 کت رزم کے کل راتب تس اوترو یک کوہ اح ےن نیت و روک یک ورایکب ےس یکارواایآٹ دا با کشر
 ارقا طخ کور ایک دحا ےک یا اید کر رشم یشاکوار خپ تالق اراد کج یک ں اوری ما ےک رک ل وح روا کہن یھبک یا یکل لا ےن یقورایکرب
 -ںیہ ےگ رکن ایج ہ واممج کا اج اوہ نک [ زیب تالخ تیل اردایلاپ تافد ےن تقی خرد ایگاھڑپ ا

 رک بست را یک ر ست ذرہ ےک ییا باہ یک اش ےس نایاب دذآےن نج ...:ہضق اک تأشپ بلع



 مودرصت ماچ له ۳۳۲ نظرات

 قماکں وج و ارواب بلم کادر کک کی ر نسق رب لس وج وک قر ےن اسب فک

 رم قو گرو او ربا: ھی گا لاڈرام ی رک ےب یئاناردا ایگ ہر ایقزگ تست روا یک گنافب ےس کج نارییم خوف کب لع

 بن ش رفا بب ر یر اچ لسع اکی کہ روا ور اھ کت ن ددتچایلرک رمت چاک لح ےن ی ایل ر کما ل وقح“ اک تظن یکی اروا ےگ

 روا نارا نازو ریما ےس سا یر را تا ننڈ ےک ناب را تالو توک ا اروا نا نوچ لک گوک ادب کروا نازوپر یم یک
 کت لوت تع اطا ےن ب را روا نار ل ئار ےک ںی رک ل لدقسعاط سل لا ناکام فا 1

 ریماروا یک کل اوت تع اطا آر وہ روا ےک | رے فوق نار 2 اپ ےک نارمل تاک کن از وب رم انس لم رتاج

 ۔ یک رے ریقوک وا مکر ارحب ےک ےک اجے رابه شب “پاسا ےن ناوش کک کپ ںاہی د لا ںی لیکی رک

 ینیمرآ طالخ کر اید د ےک مک ضحق یھب سا روا اھڑب فرط یکہ رم زج کوہ راف ےس ما شت :لایایماکریرم کش

 ی نو لاو لایک تند عکسها ےس گیج وک یک رد دعب ےک وکن ادجہ روا نائاہ دزآ

 مکس هاش کن نا نمد سقم ناف ماتم قاب را ےن رکل صاح زاین فر یی تم یکن راز
 لیا بار اب نا یھت تو دلا خہایل ٹووکب ابساو ام ے رامسےک لارکرام نو وا عرق یر

 یک یار کروا یک نہ یکے را نکل یافس ےن ناپ ياري لپ لس لار کل رک رشت آب متبیصم ید

 کل یگ ؟ترارزوو رحم شرافس

 رم یکے اورا لا من شیراز و  تۓ ںویباماک لکم ن ا :تسازخرد ہراپود یخ ںیمدادخب

 ھتام ےن پورکک یاےک ںوئامکرتوک یار لا نہ : تیپ روا یک تاوردادخإ تالا رادوک لولا زو ےپا ے شنا اچ له مت

 ۔اید ےنوہدن لئاد شر رشوکف سول ےندادفب لئا نا اہے کر کر رقم شکار شب

 جد او ہہناور ےس نیبھس شوک ور ترم فسا رو لے تاع او نا لا تورا... ٠ی رن کوایک

 لا وا بیک عرش ارد لب اچ شریک : باکس وہ و۷ ےس لئرادواایکروبکےس لم ۓ اپ

 ا7 و سر لا ےک سرو ین فرج کیا ا نا افق لصان کوکو فرص ںٹ ںو رک وور

 ین راهنما رکی کت ساک ور یر اچ را نو رایکرب هاست چو فی ےس اہک الا یکدم آی کق وراکرب

 ۔اھتاکچ وہ لاتنااکن ناخن نامکرت ںام یکس اھ وجود اش کک ناطاس نج دون ایفا تو ما

 یدعب ےک ایر لو نامغا ےس ےس دارا ےک ےک رکا ور ایک سارا روک مشتق کی نور ایر ناف

 رضاحرگاپ الطا کوت اد شا مطب بلا اي شارپ نذار یر لو تو لر سو لاوش ی روم

 و ترا ارعا ےس رےہ ہہ الباع روا یک کک یک 2 کلا وا کک تازہ ادا وا وا یز وا ےن قو ایا

 دلو تیم هی نفیس لک

 گن تا سم ترور ترک ی لب شت

 هتس لو بسا اقرار یراظناےک تح اکو رب کلبه رسد بیت کت اول وکلا شت

 رب ہلصاف ےک یول ب اے ماتم اا ی وہ یار آکر مپ ناطلس لک بجرق نیر یک ست رو سن 0

 ۵۵ هرلبر نیا

 (۹۵فص+دلجریشا نبا لاک ر )یا انام ےس شنل اشد ۲۸ے ل والا دام غ یر تی بوک رسا زول را ٠



 fra نورما

 یں ووا ن ارک لخت شا ده بجا یا هتل تل نبرد ام توری نارد کات ج لا
 یر آی ںی i فرط ےگ آنامضصا سناپ ےک قدرای کب رکےن ںی ایا یھب تکمبار ما ایدےد معا یراتےس ےداراےک ل یو

 رک یک یل شوا اوہ بات اک ( روا ور کرم )قره بکس سد ماتم یم حک نور ارب ںی ند یے ڈو

 الل ربك نوک ا5 سارا اکا ن ارود ا ےن بحاص یک ےک رستا یک اب

 مو ی ورا ایکرب دوا یم یکاہ دے تییصم یکریقوکک کما ماظن ب کلاس هاچ سراب کس لا :ماکشتاو ور اگر ۱

 ۔0ایگاھڑب ہبطخاک ان ےک یا سییدادشب تعال ارادر چپ ایگ ہ ساکن ا

 ت الام ےک ی اکا ایج یوم ںی نامسارن رن مولی کس اے رول لتس ارپ یتا یکروم ا رب توس ےنپارپ نامسارخ ےن یقورایکرب

 کن شے ںیئال شی فط اھ یب تا تالا ےک نا مہ ہبہ لا ںیہ ےناو ےن رکن اب ےک یب کرب ھالا ےک ریت وک کوں اچ مک
 ےک ںوگولنااب تالاع ےک EE کے ی اچ قات وتا ےک ےن اہے ڑہ ہیطخ شارب رواق یلغ

 اتیا دو اھ تقالخے روف نون ضرورت

 یک رواد یاب پا دحب ےک تافو یک اش کپ ناطلس پاپ ےنپاوج اھت یم ان اب ی یا اک اش کلک نیر .. :داش کلم نج

 ال ناب کس نود ایل سایه, ایگالچ ناہفصا ےس دادقب ھتاسےک نناخ ینامکرت ںام

 عا شوت رمال وای دعس دم اجر وطاوآت اف یارما ور کف یقورایکربءایعادادخب سرچ مزا جت سوحتاسےک اروا '
 هوم کیف ا قوم ےن رام مہ تموکی رم رقےک رم و ی ےھت درکوم ھام کیک ب

 مد ایج )دعب ےک لک :ذن اریانا راھاب تشات یک ور ایک بوک روا اھت اسےک ورن یه سلب کل مقر کا

 ےن ایلرکودام اتش کور ایرباس کرم ام 7 ی اہ دای آالچ ساپ ےک ہا کلم نب شپ ےگ ںیم رکن ایبہدنئآ

 اید رکا جک کاری وہ ترازو نادرو امار بخ اکا ]۱

 ورم زکات لایک ست کو السر لب الو ےس اے قو رایکرب شی ناز یہا لب ۶

 اکا ای تیں یم ےرایلتتساراکے رماظعدوا ایکڑ نان اھ تور ایکس لا کس رب و رایک ودروا یا یر

 اب رو اش یئاھب اک اہک ر نیم لو یا[ 7ر کےن رک ھچک یا ماظن نب روصنم کیا ایکو رک سا ےک سرکل

 ایکو اور باجی ناز خأر وم ایرگرنبہ زاورداکدانپ رغ ےس ناھن لا رک یک ب باج یکن ابنا ےس ےس اق ےس دایک انچ

 ۔ایدرکل تر وه لاو کور یکم )اقای زن کم ادی سردار ایگ ےس ورک کا کے

 ایک وکدادفب کش 0 ا 0 - مات ۔:ہبطخ اکر ٹن اطلس

 تام ےک رو رگ دپ ب + باش سرد« جوک ر چ لمر رک رکن لاحاک لم اک یکن اطلس یوم لینک

 شر قبر ید شام بصری سما خاد تز یابد وہ تاقا ےس ہن اطا لا آداب ب
 کاک ذی وہ کل اح تن زاجا سفیر یک آق بودن رہ وگلوردلادعسروا ےگ ہرن ادر بحاج یکن امطصادیقاسےک ت اطا

 اوہ تمرع باطخ اکر نیب لاواین دلا ت این چن اطاس ےس تالخراب ردوابارکل نت لو سراسر 9

 راک اں وذ نات ایگ لچ نات زوے ے رکا یکسر اع یس اورایک لامر تشک :یطخورابود اک ورایکرپ

 ہد ساوک جے ایک رت و رہ دلا ون اطلس تایح دت اسیکل یت سکو اح ےک :ربیخو شجر روا اورایک ہا کک ن اطلس رقفستآ ما مھج 0

 ( ر )ے کد اط اکر وک باتا دوم وش اکے کلام تی

 مود ماچ هل



 رکن اب یقارعرک تن اتسذوخ ےن بس ناک پو رگک یا رم لب کال
 رک ار آن در چود اکی ےب ۶ی “9 ص , 0
 رخ جزو یو ول انا اح سج دادفب حس خر اچ بل اکم ان ےک لا لد یاروا ین رارخ! ای کر م“ ںیہ وہ ددنپ ددا ایگ س اکدادخب
 ؛یکد بیت یکن آی دادقب ےک رک حالطا یک قاو سا اوا لاریویزوےک نا روا ناطلس اھت یھ آرا نب ایا ریس را 27 ۳
 ساب بو تورو سر اپ ےک لودلادعس ےن شر ايد دم نرو روا لسم روک ب ریما ےھت اطلع

 0 671 - 
 ل ہے را بد دی چا چ رن کے آے اف راھ آکا دماغ است تصدض وری
 واب تل لی ا رع یال اولا ےن قورا یکے “واخ تاس یتا اروا یک یوا زکات لپ لوک نیل

 ءاھت س یا روا یورپ کپ اب ےک ی اروا ےک اوج باح اک لسم روا رک زاید ےک کرا قل زو ریجن ہلودلل دی واایکدر بیگ ترازو نادم
 سرطان حس تری ریکاوری را ھٹاسوکل کیا ےن یا یت ت ف اص باح اکل دلا دیک
 اکے رکی موخو یتا ر ےک ل ااقنتساو م اکیا ت ڑورایکرب رواء ایام فار فرسوکق ودایکرپ ےدرغاف

 داراب یوزر ےل ےک ےن رک نج ےس دم یاب ےنپا) ےن قدر ایک دعب لون :کنج یہ یکق وراییکرپ زوارھ

 یر یکناج یب یکءارھا ےک گے ک ال فیل شاہی پ آی کی د بیخ تے نادعہرزروک تی ےل اےک سا رکنا یک یاں ونامکرت یک دق یش ےہ
 جب کوہ کج ےس رپ ہلصاف ےک کرن ےس نادب جب ئشیئارپضارٹھباج ےس ھیئاھب پا ےک کل فارع اے 0 نا
 یی روا کریو هرات کارد کی 5ر و 0 ا
 رت درد داقاول مک و رب باغ دادی نج ہقدصب نج نیم موش دلالت بطوریکه ین وف

 رم و یک اھ رکھ سکرو کرہ ہن لب تم ور سم اک جم ایکہ ر درک ےک ہک نی ی بس اوم ورش اتے فرط کوایک

 رام سو را مدرس قورایکرب ےنہضیم ےک رب کس لا دیس لای ۓد یکن
 نو شک لری مه زاتسرچ ےک کل ایا اک ابا ےک ہیک یو ارو کے درن ب اوج کلرز کس مه کس

 گو نگر امیف دعا کس لار اید پل دریک با کرد وہ ی

 ےس ںی یر کوا ےس وم ےس نانا ایک ب اور ںیم گرج نااریم رکے وک گودر وخ تست ےس ا نیہ رہ وک یم نت ااوہارھکک ا اورایک
 ریا ار کر قرکوکی اوا م زو ایک مر تتر کارا اک ا انچ یر ار یرکک ی یاس ار بر گر نان لجن من رہو
 الرخا ا اچا درگتاوردادفب تفافارادوک رها گویا مرا یک 17ر باکمسا رت او تزععے سا ےن کیلا
 او خاک جن اطاس ےس تزاجا کپ ظذ خو کب ۹۳ب جر یس وہ در رک

 قبر  تمدخ یک روث کیا لی تسنیم ہکس یہ ںیہ تالا لاری نرو :تالاع یئارتبا ےک نت بوک
 تاذ یکن یم بوک اہج وکں ولاو دنا کس توت ات تری مان دلت اتریش

 ود مزال لاپ کرلو ہلا ناطاس نت راھ یی اک تر کس گے مارآو لوب کن ایک آر )ہوں اہ اھت ہد اف اڑ ےب ےس
 اوروا قا ےا ھجتاس ےک ر نوا ےب تان راهکار ایر ۲اد یپ بسر ہدایزاتا تودہ یکت ام دخ لایک

 ںی لت کوں روگ تا ےک شاید رک تشکر طرز مک کی لرخط ناطے کف تیل اہم اپ ۸ش دادفب تا سےک م نوا
 نالا پلان اطلس ایگ آں ر تم رخ یک ن المرا پلا ناطلس ےن نٹ مج رو تی لاو گر تاذو روا بجای يک ت د

۹ 

 کت ت دم بیا

 ` ۔ے تسرو یاس اه, مر سر یا رپ ٦دلج ۳۹۰ سم .9



 مودصح .. ماچ هل rra نورظن رج
 ۱ زا وه ورکر رق شاکرادقب داابدرکت رم یگ EE ین ےک
 پلا نال رب اھ ےس ھتاپ ےک یر اوخ فسواوکن السر پلا ناطلس ےن یاد وج منی وگو سایت یک زول ن المرا پلا ناطلح
 لیتو آی ڑپ یم تاطخر اردو تاد داد نی اچار و ریو یکے داش کک ےس ےک ادع! ےک لاتا ناسا
 ںاہیاوہ ن بیشک ت لس اح وکس ما مار او تزعو روا یکت عاطادع ےب یک لا ےن تفالخراب دو اسوررو تلک اما الم باطخ یک ہحلخ

 ۔ایگارام ںیم گج ی اک

 و٤ آےن اکو اوج شو لم رکا ۃ.---0 97۶ ۰ را نیر

 ےک وہ ناور با ۳و "سا پس بسر آے سا کلو و دعب ےک ںوخددنچ درک اور طوطش ےک یھوکں وراگد دب ردا لویماع ےنپا

 رو اشینوورایکرب کن آن ادا کد عواککی یر ضحاح ےن دو اد ریما ابادلب ےس نام ادوکن اتسربطو نئاسارخرنروگہ قطب اور ۱

 نارعب سند نچ ریز تر رشد رپ ارد لس ار اکران نس وای ن!اطم ےک ےسار یا انچ امالا رم ایت رکا
 اکیا داد را ییزو ییا ایک کیا راپور یدک کب

 ی و ا تہ. :یگاور ےل ےکددم یک دراکرپ

 کیا تو یارک آں یم وج روااوہ م دص خمس نھ ڑپ طخ روک ورایکر ؛ ےاییکد یر یم ل تلاع کی اوہ ننگا وا ںوہر ضامن یر شام

 ۔ایگوہہناور ےل ےک کیمکمی کی شو ادر یا حت اس ےک ںوراوسرارن

 ید راوی هم ناتو اتم اکں ا فرا سی رس ورم 7 ٠کہ ےس رخ یک ورایکرب

 بم ایگارام ہد عنلارود د یارو یب رکا کت سک مر ایکہ مجرم رکا لے ن یقورایکب ہا ماس ےک کا ںی بق روا کوک کورسی شرا

 خر تر ای رار اتر یوم ف ورع ورک فو ای یک اعہ رکشلاکس دیتا ۔ےک نت

 اھتاکچ گاھپ بق

 و و رکا س قدرایکرب ےک رکھ شکل وج فا پا ینا ےن رکوکروا فو نارود سا :تسگ یکن ودایکر ۱

 ۔گیاےس ںیم ںوئامکت ایگ ا اب نه اچ ناجی دہی مڑ یک ار بک لھ کیا اما ست یر یر :
 ی نادم تری رکی را ےس شف چایی اس کس ی دعا ےک گہ ھتان لرد رمان ست

 وابا ہت ماظل بس ازم کت ظانح یک یم ناغماد ایلم در کاج ںیم نافماد ےس ناج جر چبا ایپ ناجرج رکک ناھب ےس کج
 7 ات اک وہ اد یم ناسا ی لپ ےس ےک کس ارس ترتيب رایت اه ناصر ای ناور ناپ ا
 بایک ول فرط یک ص

 ےک روا نور ایک ب وج ںی یا لی یک ن ایل اوہا م زو اک ور ایک اسم نت  گنای مبدا... لو ورح 'یلودلا دير رزو

 نایاب انچ اھت یورک اوردارخب ے فا فری اےک رکا روکا ےن یو ےک IETS ای اوم نارد

 یکلودلا دی زوو تتقبل نفاوم ےک تایارب کلا وم روا اول ہبطخ اک مان رگ اطاسر کت زاجاتس لطف فر اخذ

 ۶ یک کور یکتا درک و لوزحم

 ومات اے یھ اک اال رس ابو در رم لس نیک یا اے لودلا دی... لنت قم 4 وبا

 رطج ین اوکرو آل ای گپ جر بت کفی اھ ااروااڑپ کرب نیز لئےک نم نو کھ ااا ھکلھ ےن شرا ای ےگ

 دا اداره 0 9



 میرم ماچ ۳۳۸ ندرت

 را وک ا EEE EDU رک کت ساخر وروا یک ؟تاقال وا گام ایم کت است ینا مات قوم اش کاپ
 ودر مان سیم

 ارش وک ان 0 ھو ےس کاب چ انچ :تومروا( یراڈر گی لودلا دیحع

 او لا تل ایم اکی تہ اوکس ھا سا ےس ےناج اےک سیا يا پس اردو يا اس اوج ایوب ےس

 کناری و رام ںیم تفالظراب رد ےس کای اولاروا ےس آو خب بس بس ای دانسوکن لاھلاوبا کک خ اے حور ش ہصق ارامس
 ,FEY 7ان ددلا دیک ٠چ م3۳ نامضمد ہم ےن ناھوباچٹانچایدےےد ےن یخ تند یا انچ اب کفیل لا یوم وز سام ما

 تلاعےک یقدیق یار لیٹ یہ نام دیقروا لو تھم ارب ےس تو یا ایا اہ رانی دراز لرد لاو ںیم لی ےک کرا رییس وام
 ۔ایگوہ لانا اکس ا سی

 یکن ابفضار مک کے ھا نی قدر ایکو یم گن لیکر گه دام فک کرد کاتر
 ےک نیب بلور يا نتسزوخ این اتسزوخاو ۳و تس مرکز بید نه ندا فسا رگ تا لچ فرط
 یر اھتے سیم ءارماہدیچ ہدیچ روا شا ان اکر ھشوج الم آی شزابار ما یب ارب ایک وکی اہ یکن اوج ےک کم اق نددنچ ےس ی
 قرط کر لد ےس ور ایک ارباب هد رک تسویه فساد اپ شی ر راک یا ایکو لئارانے بو

 یقورایکدپ ےس ےل ےک سا ال آےس توری سرطان یو آور باغ مارو روا از بل وتاوہہ یار لیک ترانے

 لوم ج یکن ا ویک والا کدام یگ نر یتا جو رارجہددپ فرص کس کا ےک ساروا تکرار نداد یکن وف
 هل بس ےن وہم اشر راو روک اب ےک آں اپ ےک قور ایک ب ےک رک ام نک رب ره قمر

 ار وکلا ےن یقودایکئ ای درک شپ ترش یر ےک کر ارگ ماف کی ےک المپ کک دھکا ارگ ا

 ادرک لے تاچ اک ہک لعب

 4 دمو نما زورعب کل کک لاری وم ردات اض ےک کب لے ںورر ز۶ ےک کیل ادیوص

 اج ےس ںوتااع مرکو روادارخب ر کر ارغب ےن سر ان انچ ایکہناورد ادخا ےل هر بابساو لام ےک لوراددتشر ےک ساروا کما

 . بیا ہووچ لی ناماس اکے ہ ات اج ایکن اب ایلرکمض ایپ اککل ورادرتشر ےک لاروا کمار ومرقنرزروا بابساو لام پس

 ۔اھتاکن زوک ہشام را لو ددنپ)لاتخم سل وج تاک

 لیٹ لودلاروٹروا نل منو ڈوب رکا ںیم ےرہ اوج نادر بناج یکے د مامرو راف ےس ملا ورا. :ن ورایکرب

 ین وہ یک ناپ دس سی یو ارھآہدایز ے کال کیا رخ انچ ںیم یب رک آں یج وف فرط ںوراج تہ آتہآامأدی زم نب ہقدص نب

 نی ودوم اتوب رکے اروا ایگ آں باو سا هل باب سا لولایی روا ھوا وجوف نور اگر بیت سیم وج و

 زر( يابد تشک وای ناتا ناب ےئل ےک ےن رک سوپ نام

 بز هک نر سست تھم ےس

 ےس رر واہ رمش یش ناج رجب نددنچ اگل ناسارخ اپ ےک رخ یئاھب یقبنمنپارکاھ کت سلقد جم ....: تالاح ےک ایش کیم نب جج
 ھتاس و اما اج ج ےک ےک کک کرک کش یادوخدحب ےک سا ییددرب یلاماقاوکر گے رم یک للواریا یت روا یک

 رواایگ تب رقیک ےر ماقمہکب تں اہیاھتاتاجاترک E واک شو یتا اط امار
 0 روا تساوی فر راپا قدی کلر گام دارحان ی اے نا ییماظ نوف



 مودرصح.....مراچ رج ۳۳۹ ۱ : نورظنر

ET 

 تفاهم ناگوار :گورو ارگا یک ودایکرب
 8 تواتر کرم چوک ایک رک خدا اڑ ور درک تمتد کے گے یارک اوہ مولع ںیم ےس ارگ

 ۳۳ اک اوج کب ئ آس یک یھ ولوو ےل ماہ گوشت طو ےس ھم ےن زیارت کا نیب ےن لیبی بم ما

 تاک ا ییکت ساوخرد یکے ن ۲ل وقت حاط ا کس اروا یکے تبا طخو ےن زاباریماءایگوہہناور فرط یکن ار رکا ھت ق ور ایک اڑی

 از نا دن ارس کور یک ہک کداب ریوکن ادعج یھج ایا ےل انی درگاہ ا ےس ےس ےس سا ےن کب اھت اھ فالف ےک یم ےک ز ایا

 یب تاج ےک ابا ےن ھے ٣ وہ تاور باہ ٰیکدا دب ںوٰودر مار نو کادر چی ناولعیے هزاره ورم رک قاقا

 یارو اتا دلت ر ںوھ کا زول نک ںی یک مرد نایک ال رج رقفزروا بایساو لا کشت ناو ارج

 هک یھبے نام جت دوجومہتقو سا لٹ نادہ وج رپ ںوجاممےک ابا ےن

 نیم ہلو دلا نما ےس فرط یا ےن شہ غاب ضریب ومر د نی ور یک... :ہبطخ ںیم رارخب اکی ٹوراپ 7

 2 رضاح ںیم تفالخر ادا ا ایگ دایب ےسرفس ےک نازور یقوٰرایکب ءاچیب ےل ےک یاپقتساےک قرار ارم ےک رپ اکا یالضوم

 لس مزدا فیش جرم کے انتها اپن ی ریحان و رایی وو رکا یک آن رداک ی الاریق س ا

 تا ہبلخ اک سان لا

 لا چاچا ردات ےک دو ردات کوک لگ تہب کت بک دریک لو نا :شررداغ کک نورا شرارقب

 اون مک یہ اروا ل ورایکب ےس گن یار کج تانکر ات در لا رعب ےک کو دد ےس ڑوھتےن ہفیلغ یکب طو دم یلا ےس رفیلغ ےس

 رادارفب لات سا سل E ۳/9 7 | بر رطروا ے اه مپ فرط یک زو لاب ےک ایامرنانچ

 قیقورایکرباھتایگ ا دادفہ رکا تست می یی روت نر ماش نره کار اپ تراس ار وار
 بای ارت یکی و لاک اس

 ںوناراسسب جا ذبلاھت یشاظقروارادرساکلیج سی تملک از لویور (روصنم )پاک فور الار ہک گولا ..: : چل“ را

 لئاسکک تں اہیھکد لاحب ہبہ دبی اوکروصنم یھب ن ساویئگں یم کس لاو راک ی ینا موکت ا ت یک رو ایک ب بج ےن

 رپ ایہ ےن یا تارک کد اردتم د اکو واپار وک تاک

 اک تاب سا ےن دول اگل ےن رک یر یہ نکے رکرافرکوکن ارواایکوہادیپ ہرطخے لاک ا اگل ٹر سیم ںوگول ین ارکن مر ادرساکن ارواایک

 -اھتاترکاھڑپ ہبطخ اکر عم اغغر وار ادر خام فاکت خالخ یبرھمب نوا اگل نج ےہ ہبلخ کیسا خو اغغربر نما درکدنلب تلک کر کس اا

 2 ناور بناج یکن ادب

 روگک یم اتا نیم 27 آک نت ےس ےرصامم طناب ایر ۳ر صایم اک روا یکی عج وفربہلبج ےن ںویئاسسیم تب ےک ہو سا

 اچ نش ےک رک اود ےک یاش م کتو جرش آں وہ ایک آگ تے گج کت اڑوررواے راک ےک ویت است کا بول وک یش

 کریک لت تکی ںیہ کر دھرم اھل ری رک ای یو رکن اور لجو کک روب کک کا جاے چا ےس نیک انچ لو آ
 ود الع ےس نامو ب ایسا رکو رات دراز ںیوکم ٹ یودرکلا وجے ری یر کس اوان سابا ورک واب اج کنش

 9 مہ ادخب ےس تعا رای ده :باوج شرک ےن ن وات کد
 کب یس

 پاو اوم بایعاکر اب راصح اک ج کت ت دب ییا اتد انچ اھت اراب ایج ہر ایمر کے در وک شب بقا تمبر نو ٠

 ام یت ) سون یے ڑوھچ 7 IES ايتا فرط یکم اخت وراھک ناطلس کی دا نرخ ےن ھونا ءایلزکور صا اکی ایج ےن ںویئاسیع



 مدرج ماچ لع ۱ مہ ندرت
 تور یک اطلس« سقط ورا اطلس سس کس لاعلا ور جوادی هر :یژور ایل روا گولا

E E a س زووو 7 

 لب هما گپ آکا بیجار کر هر رت کارواداد یا ےس ںی شارو السا باپساد لا

 ہرنئاف یئوکے رک ےک جی درگ ورش ب اکا اکو لاعفا امان تس تب روا ذس قورایکرب ہدالعےک سا .....: توان ینا
 ھر ا کک اید لاک طی ت کیم قصه لزوم دب ےک سا ےہ سین

 نب تنا ناک آل شو یا رص یا یدک دے ورال وت ون یوم رص قے راد قرچک ار اهدا
 ایوب وک دص ےس ےل زا ر پالا یک ا ےن دریک گز خم یار ی رک دق تع اطا ا یک ھم ن احطاسےک رک
 ورا کیا اب ایکس ی ہجر ارب یے قرص لک سا ست نوا دےدباج فاص ےن ہقدص

 رک ل شوا س وب کا مک رصد لاک انک یقورایکرم نااطمک بمارب کت دص ےن ی اید ف

 رتا ےک یا ایت یلرک ی نادج سرخ ویزا جک ام... داخلا ئ ن اطلس
 تاک یاد ارغب لار ےک ںونرنچرگاھتاکدہ صبا ًدارخپ اوہ اتوہ ےس ناولع ور ایر روت گریم کا

 5 ںی یوم شاور باج یہا دب ےس نادمج اے تی یک وفرارب هر یر یک فر لای یا دوا یگدیشکے
 ےس ےہ اےک زاخر ناعم کت اقام ےس اا تیس ماش پا ےندادفب یش نزا نب یز اغا وین ناولع ماقم
 رندر کای یمن کاپ راکت اپ تاع اے ترش یکم دایک کا ای یه

 کد قد یک ںی ںی در ری وفد کج چاچی اد ھے لپ باہ ٰرفم ادرک

 که سرد ارج نا

 ںیم ی اوم داس نا اہ تیرا ےک سااوہ لئاذ شیوادفب تا ےک کروا ںوہح صم اورایک ...:ہضف دارا کم
 ایا بلخ کما ےک مپ ںاورہت ےک داخ کک اہ روا روش کاکی ایک رس راھاب ےک آکر روا یوا یک درب یکتا

 ایکل اہقتما ےس ترس وج تی اہ دا خب اخبار ون قصر گی ز اب, ر تشک رسان شل
 دعقاد یب ۔ يک اکو کس نت نب ھشروصنموبا کلا ر یطخ ترازو ناری ب ےک کاما ریو یر تنا وک سر کک نیت ہوگے نرس .

 جیم
 باب و یک وتو د پا ےپا ےس دادقب ےن و بب 7 یم

 کی گوہر وہشن قیا وکےدادفب ےن تاب لود نا یش ات ساراکن اد سر ایر ہنلور فر یکن امسارشرجٹیانچ یک 7 رٹ یبا

 ےبے ی ادر N وار یے لج ہد ودر یشیلخر کاو مولی وک ویئاسیعدعب ےک( ےگ آے ف خیام ریت )
 ےن یا م سی او راد یلص یک یر تا بج ںی چ کا خاپا مت لاس یر آن اے ںویئ اسیروا ناڈو
 ارضا آے فرط یک دب ااف ےک ش قا یکن فی اسیم صا رم ذپ تنوکس بج تو اوج ےس فرط یک ں ویت ہین ا
 رایو سکب تابان ًن١رئیارو ات وہ لٹاد شر یا کیا کیا گن ارا درک ناور فر یک رب اوکل وراوسوس نت روف اوہ شوخدح ےب رکن الم اپ

 اک ا لب بار اش را رام مرد ارج شم متن ایم دو سم لات نوازی وم الا ڈ

 کلا سرم دو کسر ایر رک رفیق لی راکت اچ
 ا از _ طلاب نشت و رام لو جوی با نیک ید پد لپ کش م لایت
 (۹٢٠یٰص۱+دلج شا نیا لاک رج )اید اراک نش ےک کل اےک یا بج ےن ھارون اور لیجوکی روب کک ا

 ای



 مدح میام mM نودلخ رج
 ےس یقورایکرب وک نرضیلخ جم انچ ےس ایاھڑب تا رپ ہخروا ےنازمن امن ےک ساروا ےہ ایکؤاپ ےس ظافلا بس اتمت روا ےس ب دک یلظ ےن وای
 رونی فنی کت صف رو اے فرط یک ورایکمب وک ضیلخ:ایلرکغ راکب اج یگدادقبو را ود ےن رجیخ انچ الاولب یو ۓت ےن رکگ شپ

 لوس لود ایل اشا یب ےہ شیو نت ردرض یکے نر کف یکن یے لا یھا کش ہا ذگے  دھٹنئاطلسرا کوہ ریت ئل ےک ع ںیم کج ناریم
 کج تن قوری ےک رکر قم اکدار خوک ازرار ب لضخ یل اوب را ترس سیف چک
 ۶ دایدرک وک رطط یک او ےل

 والا باقی اط او ےس دادقب یب ےت ےک ںی ےس آر کن ایہ ربوا مہ کا یج یقدرایکرب ....: اتم امس انم آ اک وخناھچ ںونود

 ےس را ساب رک آلت تس مروج کس لو لس شا فاسد لاری يکي مقیاس قشم اوج و اچ سرا

 ہے اقدار مہ ےک سئادوا یک کل وت تع اطا یک ورایکب ےن ںوکول نان انچای درک وک رط یکن کب ین دالب ےس طساو یقرشمدعب ےک نودنچ ہت
 ن یک تروا اورایک سیدنوایناقتم کف تں اہیبھت ںیم بق اھت ےک ساووروا یھٹی نک غالطا یکت کرو لق یک ق ور ایک ہن اورو کر تکو ہرا ل

 ۔اید کون ےس لق نق کر اف روا کور م تکی آن تبوک نج رگیکیئارآفحےن ںوج ف ووو تاو یک ن ووو یوم رک

 لپ بیس فر طرف و بهار واتس قوری ناو روا زار هک لا تک کروا قورا

 ےس وہ یک رکاب ںیم ورش یتا یک اڑان رکانم اساکب عاصم روا تاناصق تح ےس یک ایروان ادن ےک ںی روا وہ عش
 ہضبق ےک رجم ت مولی کل سلم وادرم زجہرگبر اید ناھا ر ذآ ہر ر وا ےاج ید ےد تنطلسو تموککی کا عوکحقور ایک ہک اپ یی روا یگ ۱

 رکا ا شے کد باتت رک لیتا س ےک یا 1ے نیا ات یک ارواےدددم یگ وفوکل ورایکر ہک او٢ اکر ترور ص وب روا ے ر شر اقا

 نسارا ویکھ لد الا رام ےن ںویئاھ ںوفودرو ایکس ما بترعےس ںولفت تس اے اکو ےک نقر وک رک ےن نیقیرفپ
 ایک ساک روزے ہرا ایکو مناور با یکم دام ورک ال

 یقوزایکربہدرب رد ےن ںوکو ناس یارک حکام ےس ءارھا نر کاوہ ایپ لایخ وکر ترعب ےک تح اص لب اک ولاو ےنارک یمن

 ےک توکو ےن نیوز لر نان اي در هاو زر تان اپ کل یخ اھت ےس رک شاف یر م ہو ےل ساروا یت ل رک شناس

 ٠ یک تو لاڈرکل ےہ ںیم ناوکس ار وایت رب تیام لاو باہ ںی رھ یس اوا رسا نا ےس نایب
 ےن نیک شفا نب لین ریما سیم ہنامز یا ایر هاو روان حرط لا ئگم وہ ےھھ دناوو ےس سوپ اس مرگ نوک

 ا ای نادر رم اقمت اس ےک ساروا لر ابی لوچ لے ہک را ار اھ فور سیم 3 ےییفط اب ہقرفو و لیپ ےس یتورایکرب

 رہ ںی ںؤتارزگ عروق رایو 6 وو کور کر کد تادںا اكرر ی رپ ردا قورا

 ے رے ور یر قران وراوسرارج دم کس لود ار آب صنف نو وای بیت کر کر رک

 يک ایہ رکا یک ت ساکرواک رک ںی باقتم لات مي قرض اکسل نشون لات میم ےن ہو آر روک ارور ب بارم

 ےس درا دروایگو نب زکو اپ رکا ںی ناتسرطصتھ جب اک ار کاگاھب ےس یٗ تے ساروااوہایک کاب رکا اسکی ےک اب ےک لایت ریما

 نیم یب روا ایا رماء ایگ یل ٹولور یو درد ہلخروا کچ تاللآہبابساءےئمج ءال مرک ںی نامغا ےک ریتم ےک اورو رت کس کیو

 ۱ ےک آی یاو مم ارم لشو روا کای د یاد ےک چرے رک ق اھت کک ب

 ء ال )ی ماکت ممه شا من سه ترک امکت سیروان مار بمان بیر ناف

 لک تو ارکیده او رخ يه کتب ےس کیب رخ نئاطلس شہ چی ما يکي نم
 فک اي ات اک اکران نو



 مو صح.. .۔مرایچ دلج fr نورلفن ات
 یر لری ےک ادوات من اکسید ید کلاچ انصاری 9۵ والا شده کس رنک شوق
 رک ور اس رک ؤاکں ناروا ںوڑوھک ک ےنرم ںولوھیرکنش و لوکس رکن ورک صافی
 ساب یک کے باج کیا یش یادی ب رکے تا سوک و راوی فرض ارگ اوج ےک رکھ در مد ےس اور ےن ھی روی داد
 رل ںیاکرنچ ھی انچ اتر ارب ےک ل زخم کیا کیا مق کیا ک یا ےھت ےہ دوم ددزنکےس جو ایک ناپ رن ساکن او ےڑوھکر ات یھبل ایج یما دتا ےک
 ےن ابا ما جیب تاس ےک سا خغ وفتتسد کیا اید مگناک بق اھتوکز ایا یما ےن یقدرایکرب ید کا عرالطا یکس اوکق ورایکب ےن ںوسوساجایدرکممایخ
 یھ جزا بکس رگ طاق منه شتر اول سکس زده کیا ڑوھک
 نت یاسر ایا یر او سیم لا کرب اےس سش ےہاڑپ قوطاکن ام ہدب ےہ ریم س ندر ےس تک ںی ارب ھام سرت
 وری ایک یاو اپ سود ایکس بابساو نا کیدا مکے وردا ی لاھ اہ رص کرک ےس رقف کا درد ےک سنا ےن نااءاگوہ سین
 تست لا یداه 2 ور  نولیعف 6 لایه ساید تاپ نب لکزروا شوک وقدنضءایدرکغ درشایل اکے نوا ترش لے راس

 لرش لا ےک وہ ےک قیر کر gl» وکن یر صا واے راے یر روا یک پاتم رکو رہ یس ےک رک اید دیک ل ںیہ یھب
 دتا ےک اوس کیش توکواش کت یب ےنپارداایگک اب با نادر ٹاور صا لا یک ذ ںیم وہ اھ کوہ فور اتم اتتا ےس یر داب
 ۱ ادو ھی پ ےس ر اےک نات ہن نس اہ پ یم تھم یک اب کیا

 رکوہ راوس ےس یش ےا ددایگارام ئاتسہدرحٹ نب لیف ادب اک اوبا زواک ور کرب ںیم ے راک ےک ناما :ل اکسیر
 اکرم نور امن یم یخ ادوار کا کر کپ ےس سٹایکراو اکے رب کک ےن 0 لک یتا اج یش تمرض یک ق رایکرب ناس

 یکراسفو تن ند ےئ آہنی ایپ ناسخ تہہ وک ورج 7ہر ازو ہنام ےک سا نکیلاھت ناسنا قی نوا باقنا چو سنا کما و
 رکز وھی ش کول پچ تراھت ایپ ہک کر ادا ےس جو یکگ درک دوااالچ ماکرکےل تے ںورج ا۳ ےن لا زیپ یی کوہ تاو یک اہم
 نکلنا ےس تو ہماگنہ هی اراک ات اجایل تے نار روا ےتاج ےس رویہ ہل اتم ےک ر لعل ئاود ھت ےگ ہر یتاہ ج ھت ےگ گاھب
 یش نا ںیہ کز اخلی اھتاوہ اکہ ادخب رکن ب بت ان اک ا تقو ےک یک ورایکرب وج ولا برہم دیمعی ٰاھباکل ارب ےگ بوڈ تابلاطم یئناپ ےک
 ۔ایلرکر قر گے ااھترومام ےس فرط یک شو ادا

 ج ۓآر کرم ر تپ دا مہا ایج ایت اکر ومب نش کد ار خب شتاب ےک گرج یک ےک ن اطلس ون آرا نب یز اخلی :نآران:یزافلیا
 ' ےک سارا توک ع الم یک ےس اوہ لیست لوکس اقا آدارخ! ےک کرو جد ند کیا اھتروم ام یچم یک ییرازہاد یکن اسارخ
 تی پو رکک یاب اکی زاایا اا ےس الرب ےہ داب اب ےک تدا اراد ےک کر یر کوک اقروا ےک کی انام اوین انچ ایک الم ےس ہم ص
 روا آ ضو یز اخلی آئ یاب یاب - یزید ساسی لس ںوگول ناایلار ٹچ ےس ںوگول ن اوا اے ایگ
 یورک ور ش یکزارد تسدرپ ںویھناس ےک یز اغلیا ےن لوشاحمدب روا ںوشاہداءالاوٹلوکن اےھکے ڑنکرواایمگف رطع یکے هک حواس
 ای رد کول ینو جای ق اھت ےن ںویتا ےک کز اخلی ننگ گپ ہکوہراوسپپ ںویتشکک لو ورگۓ وہ دوم فرط یک ورم کنایه کفی
 یپرفموکں ونامکرت ےن یزاظلیا؛ ےگ بوڈ بس ےک بم ور آل نگر کرت ےدوخروا ابد ڑوھچب ںیم بارگوکں ویتشکے ںوتالم ی سیم سو ےک
 يا رک پس کز ایا مال لر رای هاش اچ کر کله ایک ےک ےک روداد
 اید کر ےس ےس دارا ا پا ےس ےک در ےک ںوکول نلا یگ ایا

 تو ران اگاھپ رکا ب ناج ینا ےس ناہفصاروایئوہ تیرب ےس یقورایکرب رگ ن اطلس بجانا ۔:ہیظخ اک ور ایک ب س وارغب

 یخی کس وضع زور دمے سا ےس ہعو سا لاڈ کم لار تش کر فست زواق م النوار مری لآ کچ نایک ں و...
 (ہ ین ہر لہرا یا لاک مرا )تے یف اب ہقرف ل قا کے ہ
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 ےک اار ڑی ےن کز اغایا ایکہ اور تان اراد ےس کر قصموادفب شپ لبست ںی نام ےن قورایکرب تقو لاکر کد ڈے ےن

 ناروو یا ایک جت دادفب اوہ اجرک ارات تقول اواو اوم ےس ت رکن ادت انچایلاوب ئل ےک ےس تم ےک یے اہک لاکن ات اپ

 ےئل ٹول ںوئ گود کیا ر کل گنے داد ےن تام یئاھپ ےک سارا یزاخلیاء ایپ بیر ےک داد وج ما لالا رم یھب

 دادقب ھتاس ےک وفےک باکر یتا نیر وا ےن لک ا ناتو کز اخلی یگ آی یاد ےک کب ق اھت کترود یڑوھت ود سیا رکشے نیلم

 ةقرصلورلا فیس فرط ی قہ لفغ ی اه بطخ کم ان ور ایکرب ناطلس دارضب رس عمر اجايلو لادن

 واب اہ یر صرع ےک رک سرور اما روا اید باج شر اکا ےن دص لولا فیس ایم اپ اک ع اطا یک و رایکرب ناطلسوکب لعحرنروگ

 ۳ ایگ لرکزاتقارباعد یکضیلخ فرصت ےل اڈ لاک مان ےک ںوناطاسے ںوہلخ یوادفی درک

 رب نام وا یگنالیا لو اپر وادار ا یر اہک کک اولھ ہں وکن امت وا یز اغیار کچ یر صرص ےن ل ورلا فیس... : اکہ تک وارغب

 روا و رغ یوم ورش راز مر گتسافد لک ولو بوم ما ترک لس بسا لباس

 کک رک اق ناروا مات کور یکی شب نافوطں ا وک۔لودلا فیسےن ر فس اخیرا ر نصر ےھت ھتاس ےک ہلودملا فیسوج ےن ںوورک

 کک مکی من نا ذس انلا ما وع ا کم اتر ک پس یم مر ےن ںوگول رک ارام توکل ایکس لیتو اک وم نایت لوک

 ۔اسورلا ات وا یٹافماد ناوادانتلا یمضاقق ےنرفیخ ایگوہ مر گداز ر اک اگنہ روا نگ ہرایت ےل ےک لاقن لادج تحت ےک لوصا ےک ری آک نی دیبآ

 ٦ ۔ایگدنادر ےل ےک ےنکوددماگنہ ہم اپ ےک ورلا فیسوں الصوم نب

 اد لاک ے شاکر ارغب فرط یکی ورایکرب ھجوکی ارصتق نیش( سکس ہو ہلودلا فیس. نیا طئارش

 ےادادخ ے چرخ دس ےس

 _ایگٹ ول ب اج ےک لع لو دلا فیمسرواایلرتسار اکا ادرک کا

 ےک در یک ناله نر اپ لمس صدر... لک ولت
 لولا فیس ید و او ےن ۳ ئی اطا رک رواں جیپ اگر کوکی زافایازواہلوی لا فیس اد ہبطخاکم مان

 . نمو دلا فیس ایگ ہر ضاح یش تمرخ یاد دلا فیسرعب ےک ےن رکل صاح نوا کت ساھشرد یکن ن یک اپا ب قایتا ا ےن

 ایک شاد مان کی زیرا لو رلا فیس حب کن اطلسر و یگ اھ ڑی بلخ کمان ےک ر الطاس یک ںی اطر اوب آے مارتا تا

 یک اد اعد تس ااو روک کیچ ؛ فرش ید دلا فیس واوا بناج یرادخب زا ادانب بت ان اپ اوکس وی تا ےن سش دعب ےک ای ۱

 اچ ایدرگداوردادقبوکروصن یب جہا تو ےک یھ او ے ططساو ےن ہلودلا فیس ےل ا ی یوا ریپ گآراب ےرلودلا فیسوگذیاغے بو

 ۱ ایر ک(یازم یروتششرا گلو ترم ی1 ےنرذیلخ

 تاچ تس ناف اطاس بمان طوري اطلس سرما :نیگش نا نب لای

 یئاھب اک استاک لانءایکتاور ےل ےن رک راج ہکسروا نھ ےہ ہبطخاک مان بسا یش اج یک ےس ماتم اح نانی لای وی

 ارم ےک رک م یار بن رپ ےن قدرایکرب اطلس ےک و یر ںی ایام ررد ایر پ ےر ےن نور نت ی

 دعا گز وخر وا تکی یار وا یوم یار آکر حم ۶ ناریم یارب ےک ےہ چنانچ ایکدناور ےل ےک یلوکرم کل

 با یکدادخب ےس ےس ار یک ڑ اہ لایت روا ایگ اپ نیوز روا ایگ اپ رکا اک ت سک تی یاب ےس الات وایی ۵۷ لوالا ئر وردت

 ہفیخ اہ ایپ دادی تا ےک ںودایپ وہا ے لگ کز ب روخروا ےک مرک نوع یکم زیره سا لس ار ای تاور

 1 1ی دیر ظص
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 ےس اروا یٹوہرود یکم یکرخسروا ۓ وہ تسرد ساوحو شیوہ ےک یلایخ بج دعب ےک ناچ ود ٠ :فلعاکت ح یا یک ن اطلس
 را اپ ےک ہلودلا فیس بس ےک بسردعب ےک لا یئاھکر ت ع اط کرت اطلس ایک شینوارو را نہا نامر یزاخیا
 _ ےہ آیہ او رک فاع اکت عاطا کن اطلس یکے یا

 توام لاپ ی اروا ی رمت تیز کشد ملی وج ایکن اے نیک زاغیا رک داخ! ےس لات 7 مو ےک لا
 رکے ںیہ ر وہم یا یا ڈیم کے کل وص ناوت ےس چے رک ارماروا تود نکھار ےس کیپ نوو ب ا
 بت نقل قفل« لورم یگدنز ےئل کس ستم مرا ارز لیمو ناشر ید ورش یانو
 ے سجاکل اعفاےی اد دنت آس یک ئاھکم حسن یلاینچنانچ ءیکت مزاممی کد املا ت اک روا یی آل اوف ناسا کلان سس امد نت
 دارت مر رط یار یر ما 0

 7 دعو اک عطا یکم عے ک ہضیلخ یھب نت یک کاپ ےک یزاغلیا مامی کا ےنرضیلخ :ریآل یلودلا فیس
 ےک ےک و روگ اکر نام اظروا مت لینوکس. فی بت رنک ے ت ےک و رگفلوا ںوہج ارم ےک سارھگ
 وکی زاغایا: لاج روااوہ نہی ںیم یت ماتم رک دار خب سیر ۹ر1 لاوشوام وا ایکعخ وکبناج یر غب س نامر واب ےن لولا فی ایوب ئل
 باج کل روا کدے د تلہ وک ا ےن ہلددلا فیس تا تل لا ایر آن ار ذس اب هل تس ارگ ا کت یش تک ےک کاب
 ۔ایگالچ او

 روایت اعنا یو کیتا ےک اناوا لاردا ایک طه غلات یک عب ےک یا :یگاور نایئاب رذ آی لا
 لا فیس یر تی کاملا فیس ذیل فست ريز کت ابا رکاب لا نت لر
 رگ  اطلس ےس اس لوک الان کس کاپ ےک یا تا ےک دادفب یش یز اخایاروا وہ7 اےک تو دا کی 2
 ای یلاددادفب ھتاس ےک اپ یزاخیار او یک فر یکن ای ابر آے ےک ےس دہر ضاع اک تطرب رد ےک

 اب جک راس کس عمار آکا باک نا لول نرده هک طب  ےراک لان
 ےک اوہ تاور فرط کن ایفا ےل ےک کیک ی رح اطلس تا ےک جن ایمر مارو تت دب کیا لی نافصا من اطلس قو سن .

 وار نسل ور یر پس ماتم گز وی ی ںیہ اھت یھبک نما ظن نب کیلا دی وم رم وا کیم ماظف نج روم ارم
 نت لو لا ھت ےک ہٹ ن اطلس یوم ل سام تح اعم کراس و وگو نر جن ادم اور رسد کش یادم
 اس يا با کس. ےک یی اھب کس لاک این ےن گن اطلس ھوا مہ ےک ںوول نارکشاک وراوس از یچ ھت یھبن یی شفا
 ال پالت مجلات چای و رکن رکن اکو

 نام ای نسل اورایک ناطاس کی روک ں وکو نا نادم رب کس کلا... لم ناقتلیب جن اطلس
 ین یا ناف ذس ( نان آپ وص) نام وقاپ نب لیتصن ب * دودومرواایگ کلر فر رویکرد کنارش

 ناطاس ےن ںورڈنامکےک عج روا لر راسکس لاين کدو هوا والا رد مرق لعنتی اطلس
 ترم عن ناسا پماد یک اطارزوکپ باکس ا)ناسیفاپ نجم نہاد ط افر روگ ی ارت س نال رک ل وت تع اطا کر

 جا اد اد نر ایمرد ےک ناہفصاروانااتسزوخووروا ںیم ےترکواب ےس ماکو ےس ابدا لاھ حت اد یم ناراد اب دا شاڑب کیا : کر.
 پکرب ے جو سور ودومە اف ڈرا ا ےس ور ایک کت فلاخ یک رایکرب ےنرکا سش نامز ور شیےک قدر کبہاھت ںوماماکیقورایآرب ناطاس لئ سا پا اکدو دوم ..8
 تا لاولوگ پن اطلس ےن مارکیٹ یم یل وہےےس الس کوش یک ناک ا الع ےک یک کیپ تشات وتا کس کدر
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 یر تیام ارت الف ا یک عحاتجاےک ںوگول نا ےن قورایکرب ناطلس ....:گنج یم 2 ا کشورای
 ےس برفم او لہ اقم اک وناطلس ںوددرب ٭ کون بای کس نایاب رز آنا یک هناطاس اه تر ماقو جی رجوع
 طالخر کھ کت سن اطلس ايد سن اطاس ےن زایا ےس فرط یکق ورایکرب ناطلس شیخ آی جر یوم یا کن اسکے ءاغع
 رقوم اید رک وکب نج یک ین دعب ےک سا کت قلم ےس سا ےن مہر نا رنروگی عر یما اھت تا ےک یا یک ن اھت ریما ایک ناھب بخاج یک
 اور تا ےک کشا ھشناطاس سیم اد سا یھبک لا ماظن نب کما دیوم نج جم یک لپ ہمت ےس را اح اکر ش سا یئاھپ اکی واور نوا
 _ایگو+ہناوردادقب ےک رک ایق سرک اید نون ایل درک سکر ابو ےن ادب ےک تسلی کد نلاطاس

 زا کس ولام ےن اات کاپ ر سم دارغا بیرت ےک ہیماظن سد یش یگنز یکک لا دی وم ..: کام ارپ و ن
 متکی اکیا رک یک ےک یک رک یک رک س کیو ایک واک لا حس کلید پاپ < نان لاک
 گن اطلس کما دیوم پا باک ا ںولد نا ایگ لچ اپ ےک لس کاشی زره ےک لنا ایگوہ نی زکوانپ اچ ست تضاد
 ای اپ لک دیو پاپ سا ها ےک ےناچ ےرام ےک فال اب کلم اہک اھت ٹیکے یپ ےس گود ےک یتاشدابو تشلطلس اپ ےک
 سیٹ لیوا نل ناروا وک ںی تاس اک جت ناطلس ےن لا یھب  ایگمارام کن ادب وم پاباکل ا بج چپ ھتاہ درک ترازو کراس لای تو

 کرایہ میت ڑاہپپ کیا نایمردد ےک زیب جج غار محب ےک تسلی کرین اطلس قو رایکرب ناطلس۔ںیہ ےک کن ایی یوا یا کک یی اپ ہیک

 دا بیم

 رز لا رض بقا الا کلاس دزد دز... ای ورلا ری
 نا دکر یت جم تال اراد سا تیس لا عاو لئا ےک سا ےک رکرایفرگ ےہ لا بحجر فنر عب ےک اات اوردر ترازو نادم
 ریو روش سپس ایم زو کم یکی ورحم یکی اےک وہ اظ ںی ناھا ےس الب اروا ےگ ق ات ناپذصا اید لا

 افق تور طوطی اکتف ۱ بیدار اتو نوت یادم رب اس کس لو است راس کف فقااس

 مین رواایدرکر مر ظ ناک یروش سیا اڈصوم نب دحسولاہلورالا نیشا ےن ہذیلخرعب ےک یرایقرگی کمو سا ....:یگرب قتل ماوق
 روا لو+ تمرم ترازو تحفے تار اب دایکل ابقتسا ےن تحفلس نیکاراروا تموککب اب را ایلن لعے ہلھوکر یت لار
 ۱ -اوہ تیانخ باطخ اکلودلا ماوق

 امالا اکی راد باج یک ن اطا رب سا( یزواکیقدرایکرب ناطلس) نہ اح اوبا کچا ایش ایی اکر مسو بالو ہلا نا اقلاولا ءاسورلا میز

 یقورایکرب ناطلس لاس شک یا اب ہک دام آپ ےک رکی برا ہبطخ کمان ےک اطلس وله ہک تا وت ےک کا یگ از روات
 یک یوشی اک یکے زہرا لورا نشا ںوماپ ےک سارواایگوہ نب کوان ےک اچ اپ ےک ہلودلا فیس روا ایگ چ لم ے دادفا ےس فوخےک

 اقا« یدک ترا

 روصت"ن برق دصرلورلا فیس حس فو کس یر فر کو ذ ایگ یک ورح ہر وک امور لا میک ںیم رخ ےک ید يا :ماسرلا میز

 ںی نین ےک ترازو یکوناسورلا میز اون ابولبہلعےس تظافت یر وک لا لو لا فیس, اي ہن راجع وادب وج یم ناکرمےک
 را د ترا ذود ہک شی امرا دکب لطم نک رت لاو رجب کس اپ راقم نرتچ یئافماد نسساوبا یشاق. ھتاوہدعب مچ

 رو اچ مت ا ماکےس فاصتاو لرع نک آکے س رش یارک اکا کل ورح ے اشا ےک ہک اطلس وی ۱

 مپ دوی ۵*]ب حر روا rJ تزاچا یک اطاسپ ترازو ہہ ۶و راپدداگے ددند دہ یئوکاکیگرادرمڈوکی ککے لگ ںویمزربااگےآ

 کل نود بار شر کدام لایک رپ ےم فہ الماس

> 



 مود صح... حراج دلج ۱ rt نورلفن اجرت

 نمی حمایت ول ارم زون روتی کر رحب ےک کاری زو گکچ ورواد اپ ترازو دیری ن ماقالا یں اردا رک ایدرکل ورم
 انب کک کت راز نادم اطلس زد

 اوہ یی رتب ہل اکل ا کج ا رٹروا قد رایکر )ںوناطلس ںوفود سارا. ب لآ ارح اوکو راک
 اع درک ورشا تجب کک کی موتی تا یبا ےن ماکح دوا ارھا نگہ نارعدر شر اء ںو اگ یئگی لوہ ت کر ارب کت راغو ی نخ
 ناف ناتو نت لیشب ےر اھت ےر ماقم تمکحنراد اک ور ایک ناطلس.ےھت عزا عئامےک وب تست لا

 یا ہا ی رک اش اپ رو نذصا مر آہ یشاراد لب ناھا ر ذآ رق ن اطارات جا خاک نکس ور ایر لنت راد

 ب وبج روا قیاس اک واک نا بشر بقا غیاب اک مح ن اطلس سیٹ
 نکرد ےس نا کی ب تیک 7ا: ناسا ابا اج اھڑب طخ اک( ہمروا قورایکرب)ںوناطلس ںونود سیر اکر ٹن اطلس

 ااا م کرج سال لول کس یئاھب ےک ٹن اطاس یی

 یکت ام ےک رک ارح ا اکی گدا م یکی کروا دک اتت ےک م اح ارماروا واہ نا ت ورایک نا... : گرا راک
 ۳4 اطا یاب ےس ر ےک اہک کارت ب ح اص کوج نادم فشاری ما خارش لاوہادوا یف یاجرج رویا قانچ ایوب لب با

 ماکو یر ناطلس لیپ ےن ںیوکول نا یو: تاقالم ےس ہجئناطلس یم فارم ماقم یکن اء ایک ناور ےس شوخ یکے نارکت الم یباپ ےک
 7 ۱ یگ اف اونی تس اص مرحب ےک یارو یاب

 کش لیبل ات نان چارت تحلادمر کوہ رت اتم

 رشک
 ۔اگوہ شرت زن مسن اطلس کودک ناما (1)
 ےہ ر لشاد سیہبطخ مان اک وناطلس وفود کب ےس اج یاب ترب طخ اک ان ےک ںی یا یک سش ںوقادع وب نقی( ۳)

 سل اوخوا مد یادم ساپ کمد سی ناو )
 ۔ےاجالچ ےہاج یت اپ ےک نلاطاس سجاکل نج ںیم کک وٹ کورس یر کشی درکاگوہہنرایقخاوکن بر فی( )
 ضو کہ ص یہ لولا فیس روا کے ر ف رتو زط اکر ن اطلس مروا لکو ہم ء :رگیراہد+ باوبالا باہ ے دور زیسربن(۵)

 سس ابا تح امارت ن اطلس یہ ومص

 Es اجے دوا ورایکرہ ناس یم السا کیا ام امر ےک ںیوربشالا ہک ووالع(۹)

 ار ما ےک نقدی ناسا ست نان اوج اسانس که یل :یگاهر کاخ لا رم

 ےن ںوگول نا نکلا اربا ودار کک لش تعرف باتا ےک ید نعاضروآ وگو لا ےس تور ایک ناضل اچ آباد ےک رک اوخروادر رش

 ناطنس قت اسےک ںوکول نا مع اپ ےک ہن اطا ےک رک لاح ےک ںوم زاب ےک قو رایکرب ناطلس نافصا نئ اطم ےک تیار دوا ایکس ولت

 ول لاعاد ل اےک ابا ور نما اس تب را کذب تن مازاد تر تماس قورارکرب ناطلسءےت یھچل اپعاو لئا ےک ھم

 ۔ایدرکن ی ارم ےک نا یوا دو یا ےہ تک تر فروا فلت ترا یک سر

 ی اطار شرا تح اص ںی یک تشاد ضر یاں م تفالظراب رد ےن ناطاس عب ےک یا... :ہیطخ ںی و ارب ا
 ت زاما ےن غغ ئاتنچ یکت ساوخرد یکے ناج ھھ ڑپہیلخاک مان ےک ور یر اطلس رضا لب تضاد ےن دادخپ نت شی زافلیا ںیم

 ے لعزنروگق دص ل ولا فیر ماء ایا عطا نور یر اطلس ویک و ید الا یوا ب ںورہت ےک ایراد رواداری چ اچ ےد



 خودروصح.....۔مراچ رلج ۳ نورظن یر

 یخی ات اص اکرم اطلس ہہلودملا فیس یما؛ںوہب الاو ےن آبی قے ےک ےک کے دار خب وکی زاغايا سم ساک یلخروا یکت فل خم کس ا

ISیو نیٹ زر اے اس ےک عام ایک اپل لا فیس تا تمرکز وچو وار خب رواایک  

 نمناک یک لعاتعاطا گور یر نا شر ا کت ردذطم کز ین رک اچ لٹ دادا یر ضم وا یک

 ےک یوم اطلس ںوہ نج ںیہ اکں رج یار رد ای ایمیل اطعاک و رایکرب ناطلس ےس رابقناےےک ترا اچ یر یموج ناول یک

 ناطلس ےناغیلخ سیم جم 3ے ددععق یئز دام ای "راو لح رکو یار یکرکل وت تدرضم ےن ہلودلا فیسرکع نم ےہا وہ اش یم ےتالع

 سما یاران یب یب زطاسو تموکعر نس تا ےک سارود یک اور ںی و زیرا« وای

 دن ایم رابرتاف تع کشی نور نو کیم

 یاد قامت یم ےس روا یک کر یتا تصاقا ںیم نابقصادعب ےک ےن ور یکرب اطلس... :یردہعی دیو شک

 رک درک میت رو رب زر افا تروص کش راد رهایی شدت ماقم یک ہہناور بناج دارا ںیم تلاح

 رضایت ناسا ایا اش لک سر ات ین پارک ا ا تو یک اپرا ںی کک ند کک اپات اکرن کر و

 ( )ب تاک ارگ اراک ا E ا

 عیب 06 2 دربخام أو تعناطا یکہ اش کروایا یما ےس تاود نکا ایک رقم

 ا رار وجدد ےس ے دارا

 را خرد ۰ اے تا کیا راھٹار کوہ تصخز ے یقورایکرب ناطلس+امش کم روا زایار یما....:تافو 11 نورا

 ںیم تیر سادوا ےئ ال ںیم ناہخصاےک رکن رایت اعداد اتاق کویر اس شوی 3۸
 ۱ درگ شلیک ےل ےک ےن رک و

 ناش یااشوج یہ رز رچ بس ہو روا ے نے ےس دپ ےس زایا ریما رکو م راف ےس رغد ۰ یگوردارفب کما کت

 قو آن ایفا مرا اپ ےک وری اطلس مر اب حتی« اف ےک اش کت ںیہ یر. ترم
 ایا فر داد ارم ےک زاب ماه ب3 اب قهر تار رک او ینوروا

 با زا سیم ےل اراوسرا هد وہ لئاد وار خب گواہ حب ےک خال تر سی وہ چا : ا تحایکداش کیم

 ےک واش کم رضا ذخایر لر نر را وم تاق الش ید م اتیا ابتا تن لا
 هک دوو اش تک نادر کس ساوج ےک اطعوکں ا تاباطخ یورو یک ون ےن ہفیلخوج یک یڈ تساوخرد یکن اج ےھھ ڑپ ہبطخاکمان

 - کد یکدناچانوسےس ںیم تارہاوج ےن نیر ضاح تقو ےک لخت

 ست ےل ےس ہر کت ملاصموکر گن اطلسوج اھت لئاش سیم ںوقالع نال مج نل کمی... 077+0 لم

 ےن اےک ںویتاس پا ے نایاب رذآر گا اقا هد شش تم سامی دار یک اور لم ےن رش اطلسدع ےک

 انہ زد رله تست ین اهنگ ابا کارو اطلس نگ آتے نائب رذ الو بجا دمت جبر اے

 ۱ تے ماد

 دیدج ء شین ارگ صن سقم نولعف کر شير افکت علت نت عرالطاوگش رب... :رگناطاسروا شر

 ایرکورصاورک لم ےن رن اطاس نراود سا درج اکے ناج آسیب شکں ولاو ےٹ رہا ےس لم تاج روات دا نس یب 2

 ارم ھتاوہ لا وک ا تی الو یو ہر زجر وا لی ےس ور یکس من اید گپ شرکای نا لپ ےس گز ا



 عددص ماچ دلج ۳۸ 7 نورظوئاّچرات
 ںیہ اے ورک ل وق تع اطا کریم راک رہ دعوی ی جا س ےک سا ےھت ظذ ےک قورایکدب ناطلسرپ سٹ امد یکسان ہد تا ےک
 ۔ےایآ اپ ےریم پہ فالخےک ناف کار اطلس کال رکن ورا عدس ات

 لا ںورارت روا لر یئاڑلی انچ ال نیل ماکت نت مر اصح روا ایکو ہر ای ےس ےپآرکن یب ا : گنج ےس شی ۱
 راہ دی رک ارو م یارک دا شک ےگ ےت ا رتاوتمروا یر ین دارامس کراس تر مکی: ںیکلوب فلےس فرط نزار

 کہا بش تقو ےک یب تار ےن نیب روح عب ےک سا ےگ ہں یئاو سم ںوچ ردم ساراھ انچ یک آت ادرک ای ےن ملاک
 یدک طرز ںویاپیوا۔ رک سنگ تک الو زاد توا رک سردراپد

 شهر فلت او ق ورام ناطلسوک ر سیر عج ارباب کت ۸ر ل والا یوا بو دیس : روا شپ

 مان سای کس ھٹاطلس ےن شپ چ نانچ ۔ےئاج یک ل وقع اطا کر ئ ن اطا کا اب ےس ےہ ئ انچ ایکم روک رک عر روش ب اب را ۔ وک
 ۓا تشو کا ےن دھن اطلس یخ انچ ' وہ اترکل ویقےس تبقرد یخ تعاطا کپ آس 2 شاپ مو داسا زو سا پ آ اہک
 ا e کتا کا روا لو ےار یکے وہ رام ماس ےک ناطلسوکش کچ رک پل لم ےن مزو ایک ناور لومو زو
 دع ےب ےس ےناج ےل ےک شرار شبا کریک اید ےک یئاو لم یہ أروفرواایکہققزاعم ےس سارکرھٹا ےن گن اطلس ایگوہر ضاع ںیم تمرخ
 ۱ کس نور ایدی روا فا ای توت طلا زوروارگ ن اطلس شر نگه لالاردا نی

 نرخ درک وکب ناج یک دیار ویر کل اتا ےک یقورایکرب ناطلس یئاھپ ےپاوکد گن لاطلسدحب ےک سا ....: یش داردفپ من اطلس
 یت رک نرفتیم سعود ول فیس لیپ تلاش هرم سام قو تور ورفو لوک رپ روا“ ین

 ادب کس لار رگ ناطلس ورا ردپای سا لا یت وف لیپ ارب دروا ےھت راوسرارخ ہددپ سیم سٹ
 نجاری ارگ صا رک رہ اپ ےک دادقب وا ۔اوہارکل ےک کمار کشی خ یکے ن آےک جن اطلسوکزابا۔ ےھت تا سےک ےگ ات یناطاس یھب
 گران اس روا کت فلات یکے ار سا فسا زور یگد ۓاریک نرمک نج ےس ھم نلاطلس ےن لوکل نا۔ایکہ روش ے رک شوکت ابد
 یکے اج یل ہک وت تع اھا یک ن اطلس رک کالو الیہ دوا ایک النو ضا ےک گنج روا ار کۓ ار یک وگول نا ے وہ ےن دروزرپ تعاطا
 بت گر تن بم کت او تایی ر ںیم بزب تز ایار ما اکے درک امالا ےس ںاوریگ اہ روا تابه تس لایدا ڈبو
 کدام نلاطلس۔ کک نس اہی اھت اہ درک ھچ دن: ہلا وا اھتاہ داج ترک شیپ ایتخک۔ اھت نالیمددایز ام اک ا فرط ار گنا ھت تاج لپ لادجو
 ربط مک هاش بلک ای ڑپ ہبطخاک مان ےک لا شیر اسم یکب اج سادواای کوہ شش یدادفب یب خم واک داد خب مغ ٦ےک 3۸ر خا
 ۔ایگوہ لم اخ کک لاعلا ناطلس حلصا مھللا ردااہکانکاپءاعد یکظتسہفیلخ ےن بیطفےک روم مم اج داتا اجا ڈ باہ قرش

 جن انچ اکو فعل ے ہن اطلسروا تع اطا یک اش کلم ےک رک شر وکں وہا ہا ےن ایا ما... ا
 ےک ےن رکا روپ وو دعوو دب ع یب فلع الہپپ ےس لا ترورضل  فلعدابددرکاید لاٹر کہہ کیپ ےنامفجٹداایلاھٹا فاح ےن تے شنا

 گر زد ےک ن اطلس ان ٹپس اردا نک اھ اولا تنطاسلا زو تو یا ےن اروا ےک ےڑڑھکن اکے ایا یماےس باوج سا۔ے ناک
 تور ایر دی ما اکز یار ما ےن نساھلااروا ۔اوہرضاح سیراب رد اطلس رک وک ناک اوبھ ھش ایکرانا اک اھم ےک ت قال ےس رنج
 یک مارک رف لوق تعم ےک ن اطلس ی انچ کت ردعم کل اےس فرط یک ایا مات ۓوہدزرمےس زایار ما لاعفاوج سیب تول ےک
 یاش ےس زایا کس فیش وبرض اس لپ رد یاشار زو روا بین اقا شات نوه. لیگ رو توت راس
 روج )واش کک دوا سا ناو لر ردرضام تس فو کس نا تبع کن لوس و دزرملافانچ ےییا فالف ےک ناخن یم زا

 ات پ اہک ن المرا پلاک فدا بوش فرض راد ران لا الا بست ا...



 حرص ...مراچ رلج ۳۹ نورظظنبا رج

 ی بلاط اا ےہ ےک ءارھا ناروا( ےہ ایج

 لو ارمنی مچ لایت تیاعر سا نس ںوناتیدناما ںی یھاکرارماےک سادداز ا یقاب ؟ے قرف وا ےس

 سنی یکم ضا کنی د ناماوکں ولی اا ےس ھت ن اطلس یارو چوم یکی ب رضاحر کے ٹا ےنریماظنسردم سردم یخارہلا....:فلع اکے ت دعلاما

 ےن اشد د اشک نئ اطلس۔ایکج یک صلو ہلا فیہ تو یا 1ے یتافناایکت اقال فرش کوہ ضا اع ےن زیا دے رموو یوم تس انب

 توت یا یل دلا فیس ریما ۔ کوک یک ناطاس اھت کن یم رہو ج ےب ناکم پا ےن زایارمادعب ےک سا یک اقلط ےس ںوریما ںولود یتا

 اھت ھت ےک یا تیتر کوم راف ےس توگو اھت کر مک

 ص ۰ے شرک رل یی سیم تم رغ یک گن اطلسوکں وم اق ذی اند توقو ذس زار ....: کل تس فرطیزااریما

 ات ی اہل یک ر کز چوک ا ےن ںومالف ےک ایا دیگ آش ٹپ بچ ٹو کیا تقو سا اتا ۔ھتای درک وا ےس ب تسال آوا اھت ایی اہل

 رگناطاس ایپ چیر کاج کا ےک صصاوخ کیا یک ئ ن اطاسروا۔ کا رگ ضد ےن کر ر ر ٹی ے لا اروا۔ایدانہپ ہیچ یوےےواروا

 ے ںوزدتچ یا روات ناکم ےک ایر یما ئل ساایکوہ اپ درطخ یم لوریخ اچھا دوقتاھیدرکاد تا جوابالب ا ےپاوکں ئا ےن

 اہکر کوہ ےڑڑھکے ت راس پ کیاےک ٹن اطلس۔ ےھت یھب اود نیر ار ماےر سودودالعےک سا یھب کچ تاک سایر

 ےن رمکک نٹ ےس لا مہ ےہ ۓئادایمکیکں وگواپ آے یک شک وفےس ےداراےک ےن رکہضجچ ران شر نان

 ۲ دایدرکوراشا فرطیکزایاریما ےن نیب ضاح جانچ یر کر قموکس ےک

 روا یار ھما ےن ہھگن اطلس  ےاج ایکن یتت یھڑوک دصلودلا فیسرب مہم لاتا سےر یم کش اگے زایی کک زایاربما

 رسک یارک یل ےن کیے سیم ںومالخ یاش ےل فرین اطلس ها تا لود ترنج بج رت ےن پاگل دللا فیس

 وبا ےل ےک تشاطت یک لا ےن گن اطا کس ےل ناک کا راس ی زیر اید کیپ تس اہک یی ںیم لایکی یا روا یار ا

 راہے رکے نم ام زد ا دپ کاش ما دخ ایگپ جج ےس فوخےک ناج زایارمزو روا ےک تش یا ےک زیا ے سیب

 اک اش کم ناطاس زایاروااھتر جیا اک تموکعو تصای ر ارد ام ےک نادیہ ینہ واک یابد رک ناضمر ام ےک نم ئاروا رک

 یم ںویئاڑلروا تورم یز اجزای ایا اٹ ناوک ا ےن یہ یوم آو ںیم ںوحاصم ےک ہما کیا دب ےک لات هاش لک اعمال

 روا درک ور کک ےل ماکے فاصناو لدعوو روا ےگ مہ رپ تول راکھ اطاس حب ےک تاعقاو عا اھت سارا بام

 5 2 ۔یدرکت عنام یک ناج سیٹ ںوریلز اہک اروا۔اید کور ےن یردعتدرجوکں یب کش

 ایک مز اورداکدا دوش انچ در شکر ےن ںونارت ککق رے ناسارخ ییرود ےک ت3ی1 ...:لشوشہیکں وفات
 کن روا در لاو او را کوک ید. ساکن تر نو ناوکوا دب را نیا کا نک مارے ہت اطا

 ینہ بین وکی زاظلیادحب ےک گنج دارا ںوڈردنچ یخ ج اھت قال فوت ماکردب نم بار سج اھڑب فر رام رک خر

 ےن سج سٹی دو ینہ رفنستآہ کہ تم شک رمو کی تہب رفنسقآ ےن ین اطاس یم نم یبا... :تامارکیفا ےک ہک اطلس

 ایا رفت مج مری اج روطبفوکوز اکا ےھت ن اطلس لی نیا ۔ اپ رکی رخ ںیم ہرزہ دار علوم او نام لالی اک ن اطلس

 جاد نان صا ناطلس ںیم نارضمر وم ےک نیا ےھھر اظ وفتےس مو معےک ہوں وار ےک کا اما کتیا طول فیس

 لام لوٹا ن اے رز ےک فاصناو لرعروا کم ق کدر یکتا اچ روا تورج ےک لو را لقب م دوو الف یا ! اتررداایگ

 کا 2 و 9 سارا یتاشرهاولار ین نت عقاب ےن ٹن اطاس سش ویل درک

 ورشا نیا اک را )ے یھ ا قا دہی. ...٭



 مدرج مراہچ رلج ۵× : نورظت ارج

 اچ در مونا اروا رم نداره لو مک دید 0 اد ی
 ۳ ندا سیم دیاگ 1
 یا نانو کر ارگ رامسوکں ا

 یوا رغب تفالضر گیم یگ ھڑب 230 ۲ یوم تالاپ تاقا ور کل ولایت. تیر تا کرت ن اطلس
 ازت اھت نک ام نایاب یاس لو ۳2 مو ردناروا جان کوک وک نام لو یاب ےک تس ی ید
 قر فر ارام شوش شو ۔ 7ص 2 تار چاقی سه شر
 سد ساےک کن وخاکں و ان دن آی ارجن اطلس سیر خ آےک وان سارداایگوہ روش یاب ناردد ا۔یئٗہ ایپ تلاع کان طخ سیم رم
 ۱ ۔ایگگخ کے یئاف

 ا سی کب طهارت توماس منا ٠ی تو ون اطاس
 ورو ی یاس لنز ین وک اتو 0و ن اطا ےک 0 تو ںا۔ اھت ایل رھ
 تم کت عات رای آں م اعراب رد روم صخر ےس پاب ےس ادو انچ ایدرکہرامشا اک نوہزورفادولجرب
 نادان بم عام زو نوش کج ےس و ارام رک یار ال توام
 کمان دو اه ور بس تو کیف ی قاشق مر لک جا

 جن 4 اهر ہبطخ

 یاس سرکار وس سارق متلب دما کپ ےس تاند کراس لر رتا... رس
 ےنوہ لئاد ںیم وادب وک تعقد ہا خب زورم ۔یع غالطا یکت افو یک ت ن اطعام ب رق ےک داد خا ۔اھتاپآدادفب ےنرکت یو تاب گپ تم
 نبایناکس یم ںوھکن کت دون کا ارارواءارما تاب یر اتم ده یر لوح دنا گری ناصر مک

 زور او اب اکی رر قت یک ترب وتتسم کاسکو ار اید رشت فرط یزد ر ناس کی یر کاک
 يک تست درب شون ملا... ایگ ول فرط یکدادفبأر وف ایات ے وج ےس یوق الب سی ناول م انتم وکر ستن ام رغ اکو ن اطا
 وج افتر دیک ر کمر یہا ےک رک ل وزد وکر نسق درک اطلس رحب ےک یا بوک اوج یک اھب تی رگرن کر تکا
 بت فر الا یکتا ا ےس رست ایک ناروا رخو زا نت ا کک ےس باج یبا ےن لادن اھت اح اک ن ابنا
 فاصل اوم یا ےک رکی ہبہ طخ ے رو ن اطلس کلا دور ےن ےنآ شی دادخپ وکب ان ےک سرکش ریماذیلغکی کت س اورو

 رتا اٹںا۔ اک ا ا ا اک ا ا ا نوار

 یاب کسا یک کب رکی کت سک نیس وت یو یال یکم کن روا لک ماب ے دارغا ےک ےک کیچ روا نیکب رم ںی وف
 ےن ھزار الا آرام قادر ۔ایلم درک تی

 ھ۵۱۲ شابدش زس لخنوصنیا

 راپ یر تتم نب رتا ماری شر ها ره رپ بک تاب نا :تفالخ یکدللاہ دش رسم
 پ تفاف تل وضو رع اماکن ارج ادا بر ذیلخیر نیم نیل رب ںی اپ تافدنس هاب اقنتناد الا و ادا

 ۔ےریکزانوہ لاقتاوکرخ لا رو ہی ٦دلج ۵۳ف خا نیا لاک...



 خعدصح۔..۔مراچرلچ ۵۱ نورلخنبا را

 ساروا سارع باطولا رو اپ کس یارب ےس وہ زورق تفت اھت ایما ایکن العاکیدہع یو یک ایپ سیب ںیمیاوہ نم

 اه تم ین تم ےس دلم روا تل نر اتاق کس سا یکت یی ےنوریخد سٹیٹ ےک یت ( سوا ےک
 ےک سا او ها پس مکس یاد ا ےن شر تس لغات ککا اء یگ کت زوال فو زا یر اي ایر اتم ار کو

 یر وا یی تعجب ےل ےک دم ےن یقاحسا نی لیتمم یا یضاقروا ےئل ےک دادن حاضر سرش صف ساک
 سیر لر ر ن اے یو وعان نم انا گر اددم ذ یک تیم ےن شات

 رقص لا مت لا اج ۓےت اب ےک سا ےک کل دزعشوکل ا یی اال دعب ےک یا ایکر وما وکر وصلا بی نزار ایزو

 -اھا پاکر شادییزو قدص نم بن لا یک مجرم ترازو ناک

 راس اش رفع ےل ار رفا سیا تا 7 رھا

 / و اپ ےک ںیڈد ۔ایکھہ اردیپ ددرتےہ ساوکدشزتسمفیلخغ۔ یت و آی یک ےن ںی دیس ندا نئادرکوج

 دار مان نیر وک شمواشرا لیۓ کت رذم ےن ںی و جا خب تفاوت کس بیت یاری سا ریما”

 طخ ےک ہفیلخکاھ کی دہی بج ےن بین وم فالف ےک تیب یکن اوج نکس یز و تاپ کما یکن ا یم ےئل ساب نام ے رہا

 کت خراب رد ےن "گرم وار کد سر یکے اج یم تصدخ یک یلخوکی روا الم ےس نا ےیارو قریش ںی کے

 روک بین کو لیتر لوک اید دنا رکا ١ لاپ ںویرضاتے لا مے ف اج نکے رز ول رام

 سکس یر تاقاو ےک روایت نیس یر کر وش س اخر یک اوب ارما ےن ہفیلخ کٹ رر یک ا سم تالاب رد ےن

 ےک ی لر پو کت ات او ےک سیشوروا ینہ شر پچ گیر تک اراک

 هفس رشزتس فیل نارود یہا ایکو فرصت ب قرم اروا ایگالچ اور او ےس لو شن ب نکوی اریمادعب ےک سا .....:ہیبلطخ اکر لو

 کک ا اترو( یک مب رار کربلا تق سا)۔ یاو ںیہ ار خب رک اج بطخ کم: رضوی روش لا

 ےک وہ نرل کیپ کاج او لند نارا کا اول ورا ےگ تاور سیم ےراب سا نیشار فی شیما

 0 وبا مای دم کس یقین اؿ 9 اذشچاچ a ل اپ ےریم ےسا

 زار لات ایل فول باپساو لاباراس کی ادا اراک ولا یما ےتوہہ ےتوہ يک قاعت ےن عج وفرگ

 تب یک کا یکے ہفیلخ ا ورگ اوروار خب تورا اراد ما اد تز زھاوک سا ےن ڈر انچا کل خاس ےک ںی ےس ار چ ایگ لر کر فرم

 ارش لا چو کت زم
 رے مس گرہ دلاو نیا جتاس ےک کیل اتا کیب پیج ناطلس نیروحسم... رون السو وو تللم

 ما دعب پاها کس شر فیش ایگ سن 7 لانا اکر جن اطلس

 2 VIS ایج تشک اے فرط یک ں ا یترب نفسق وایت ا اکل ا کت قو سار لرنوگں یش یل یھت پا تالخ

 وک ابر رکا وے رش و پچ ایکن دے دارا لع ویال دالا یومیہ ےس ی نسا #

 ےس لوی اع روا ںوراگددع ےک لا اتو اکا وہ ماع ےس لارڈ رت یکی ی ہک تد وس کمر خ کل ا ۃنفر فر ۔ایگوم یوو رک یا

 لوے ووت کک د وو وا خوک جیم کر رگ ارس اتوکد سر روش پاپ زاروا وہ اص ےس لان

 کک زانست نب ید ار نوک ان ن ب لوک ےھت ایلنا اک ارس کرا سی وف یگ تاب ہی یم

 تقو سج ۓ وہ ےرکم ایقور قو اک ناس ارغب ید اہ زکر وا لرز وگ اھ اواءراپننروگ داد اکر وکیل ون ناطلس لواعلا

 ٦( رنج ۵۳ے فی شا نیا لا )ےس تسرد تا ےک 5او کد اب رکے ادل تا ےک لاو ہیرا مکر:



rarهوس مرا جز ۱  

 ےن رک مور شر جانور اچ یس ت رم کس کم وهم شیت کد ایدہ فخکی تب رن
 سی ا ول ارم اک وادار اےک مکرر ت رخ کس ادا شی 1
 ایہ رباح کتک ر قوات نیتی رق روا۔ ۳7 سا ےن ینہ ۳ کے وس

 دل ثمر دوعس کک ترا کک

 روا شورت نر نکس در نو بن بد ارگ تا و سے

 یکتا بای دا سون رور ےگ یاو ورو کیپ وردا یب ب تقوس کے ا بک سر
 ےک لکو تاب اتم روا ستمر مرم ہن کرین یف دناب یر مکرپ باوجو فارطا ےن ںی رکشے کس نب ڈش درک نی کوب تفت
 ےک رھکراکپا اکت اقاو نا ےن ینہ ریما۔۔ اچ نام خاک صا: مان ےک یب رنسنارودوعس لک سرش تسهیل تار عت
 _ایلرکودارااکۓ وا باہ دارا

 م ن اروا سیم ناک کر وصنم یئاھپ ےک ںیڈد رکنا دب کیا ےن سربگمروا ںی کی ر اردد کا کر روعسمروا سر کم
 نب یز نی دلا دام روا ا ڑوھچج ںیم صر صر A E کم

 تک روا شرب کس ساید کور تذکر لود نرو ای واخ ےس کے ٹر فس ےس یک زی تین باتو
 ےک ےس

 رک ادخرؤاڈوا ناچ یدادقب رکےن بابساو ل انارو آمر وو کک کپ ایم زت رگ لم راغب
 رب ےک مایقوکت مس کیا ھے ن ںوہنا نیم رم “روا کڈو نارود یا ےئل رب یعنی دعب ےک سا۔ درک لب تنم کیا

 ںویماع ےک یسااوہج لئاد سیب دادفب یہ رفت یی 2 شاد برگه لورم ابو کالا نت ع زا
 رب نوت گراف انس کل لوس ینر لہ لیک یکے ر طم ےس ر ت یمدادفب بسر کتب تا

 ےک یار اک ےن آج تاس ےک یش دادقإ لئاروا در ورک ریتم سیر ایگالچ بناج یکلع یار لک ی یک وارغب وک
 یک اتا نوا اپ تر سک نار ا کت ای ےس لوکی اور افت ی نو صدا لوس

 لات ات مت ےک وکلا روا ةناور فردوس اي دوکس اس یا

 یت لام رف تی انع تمولع یک ناز اوداس شش ےن ہٹ نال پاب ےک ساوکل خط کلم. ....: اطلس نب لرخط کت
 درد اک خط کلب ے سن ےیل رکن تل رڈک؛ ےک لیعامسا قرف ےن سا ںیم ںونو ےڑیھتاھتایکررقم( یلاتا) کیک ا ںاوکیک یش اموا
 ےک ئدرکت یارب روا 7 رقم قبل اج ااکل رغلع کیم وکی ب فکر یما ےن دون اطلس ذناوہ لاققتا اک جچناطلس بجا ایم و تسواک
 یاب کل شک مانا دل ہے ہلاک ےن یر یک رم گن رک
 العا اک فلان کدوم ناطلس لم س۵س ےن لرغط کک ت چو یاد ایدرکن شب ےس فرط یکدومتن اطلس یئاھب ےک ساوکل رغط کم ہدرپ رد

 ناپ لرفف لرد تعطردا فتا اھ قرار درا یل دلاخ نب ںاریشولا دلا فرش ماری الطا یک اور و۶ ن اطلس یورک
 ا ٢تی ہن تسلط بل نما فرش یماء اک ورکت یانعتصوکقواوخرطاغوکم ن یگ اج 7س اپ ےہرہبم مرگ کاکا الہ روا کتار
 : شاد نایت فتا نام کب اد باجر ےن یر کرا

 ااا لوس( بیم )کمال زا نم .. و



 مود 1 rer نورظہماًاچرا

 “زرعب ےک باوج لا والس. .:یکرا یگن اطلسروا لر إب
 یو یا رس سپر تنش لو

 تے حس سس کے نا و رس تک رنج ابا ب
 ارم زا بوت سارا بویر ترک ل اھب لوڈودروا۔یئکڑب تکوشد توقیکل رغ

 7 رکن اطلس قو انچ ت نک وک کرا اور نامزد اعام رجک کم ....:داش کلم نج رت کیم

 نا ران لایق:راخا: نام ےک دوست اطلسوکں وبیطہاھکردنب :رشروارا اپ ککین د یئگا وہ ہمدصدح ےہ ال اتنا ےک یئاھب ۓنہاوک

 راس و زورف وب تو تو وی ہے ےب اود ا

 ےس رخ کک _ ےھت ںی ریڈ ےک وو ن اطلس اجا راک ارت الف وای یکسر بے ننس رخ ک اس ےس ایلاپدوکل ا

 -اھت بقا اقد اش کلم ناطلس پاپ ےک ساوجایلر کرایا بقنلاکن ی دلا E OTERO ملارص نواووخ

 هد ملارد ںادریشولا نیب دلا فرشتے ابر آےس ےدارا ےک نام جس اپار یمر کن یب ےندومگناطلس :رٹروادوھت نل اطلس

 رپ ا پآ "اولیا ایک تاور اپ ےک ر جر کے س دایادہد آیتک ازل نم کرام

 وز اسان نی ملارد انی دلا فرش شتر ےک روا اہ درک موا بج رزرو الا یا

 تک ا یب یراق داف اد زمارب قے سا دے رد معا اور ےنرجروا نم

 ل نا جم اتمر ن تو ساب مت لس ورا يک اور ےس ےک مات کور کرتا ےک ںوراوس ارب نام اھت ب جناح یمااکپ اب

 ا تی یا pipet اول ےہ DE ا رک رقم رس

 مت ع اکراورنا ی رس لوک اک ں ورک نفت کت طاس یکی اوون سر یا ایفل هرس لا

 ےف رو ےک سرک ںی ارو کن ایپ هد کا و ات رنا رک ب لاو ز ےک تنطلسو تمولق یر امہ وو بج رگ و راک کینو ا

 ےک اہ ےس ن کرام واک ہرا ےک راک را کاکتوس رس اقرار موم

 هه اا یا کتنرود یاس ےک دون اطاس_ ایل ۳ و ج
 یک دو اطلس ےک یت لاع ےراسرو ۶ لاو ںیم تم غ ید و متن طاس یھ گن یب یلیدحب ےک سا ئی آں یلاو ھتاس ےک ود افزا

 ۔ایکادایبرکشاکں ویب اسےک سئاروارھگ نب

 رو ےک دون اطلس رک ید ےساد یکے کرم سنا روس تی سگ .. گر نام کد 7
 نیب روم یم ایک یر ےن راوسرار بج سو دے ناروا خب شیر کر ما یک ےک ل ناہ ایات اراک اج ج ےک ر کت سردرفس نام اسروایکس ین

 چ یک اوت اھکر م بیم دز داکں اں نادعہ ۔ایدرک ولف رط کن ارم دعا ےک ےہ جک لوگو اے دو ن اطلس ےگ آ 1یھب اتم

 _ایدرگور پہ ترازو نادل رمی ب ا اطواا ےن سا

 اپ ےک لا جاسک جا یر لقب کو نور سس کس دو اطلس. دب اتکا یر

 ےگ ناق رم ارواد ارعا یواش زراوشب ناس رول ضا را نیا ےس اما ی تا نام رود

 کر ن اطلس قو تراس کن کیر ای روک لاک زر مارف نب فل کل ولاء الغ

 اوج )در 1و قاہرہ وص ےک یا ےس دون اطلس ت یوم رخ ٥ سیم یرضاح ےس جو یس گاپاولب کب ے دوگنا رعب ےک تافو

 روم اد باج ےب روا ایاز ناکا کنج

 رب هفت ے یک اک را اهدا نود لفن باردا نب رکا نم کرن اف دلار ےک ایا ی ںیہ ومنا 9



 رر ماچ دلج rar نەرلغ مار

 ےک سچ روا ترا سگ سا لا 7 یکن اطلسایکال اکرم 09 -+ 2ص
 _ سر ہاظ تالاع ےک یا کک کداباعر۔ایکءاگ آے لنا

 اب قره باک ےک دون اطلس فا سید رک شک دنا سس نام سرت اچ فلک رو یر

 وسواس لو نا * ارت کس لاو سا تروا یراق بر, ا نب ںی رکاب ب جاع رم ارب کے سب مارا
 ےک ایک رار کار کب یم و راو لبا تت اک ےک وای ق )رج دادو ن اطلس م یھ الہ ل والا یگدامج ہام بی ہداس ماتم ےھت د اک
 وں ویھتاپ ےنرجتف کم یی اھتاہ رآ اھڑب رکے وک خوف دوم ن الساب ررکوہارڑیکل یم فصایک لو تیوب صم ےنبارج کلم را

 کاوون اطا اید رکا تے ےب رگشلےس دوم اطلسرکف اپ بتا سکس رخ یک روو روف تاک شایع
 -ایگ آ یاد نادعج دعب ےک یلایماکر جت روا يک الی کریس حک الا

 0ےک نام ورش تس لغ ےک ہقدص نم ٹو وارفب تالق ارادت کی تاد .....:ہیطخ س وارغب اکر جشن اطلس
 ناطلس رکوہ فوتو ہہہطخ اک سان ےک دون اطا ںیم ےہ ھلو یو الا کوا داب ید د تاج فیل اچ ید بیت ین مک را خاک

 ٦ ۔ایگاھڑبہبلخاکمماناکرجت ۰

 ینا اما قبا عن میلی یما+ بر “کب ملاطوب ارم زو یھت اس ےک لاایممدرکاچ لی نار فصارکاھ کت سا دون اطلس ون ۳
 یخ یک او کک ینگ ؟ں ہا یئن ا ذق ںیم لپ نا قےک ےس سا ےس سنایکوہ ترک آس اپ ےک سا یھیرکشاکس افر فر ےتت یھب ریو
 یرو ناف تل رک یک یدرکع دشت اکو اطخ یش ےراب ےک جے دوم ناطلسر کو فئاخ ےس کک فا ۳

 دادقاود ےس بجات ےس تقوا لش نایاب ذآ اپ ےک دوتا دم تر وتت 3 ںیہ ےک ورود
 رے راس دون ال قبر تاتو یاو کراتو ےک اپ ےک دوا ن اطا ن اردد اھت اب آباد ےس
 یک رے نادعہ ےک رک سسردرفس نامامسروا ایکس ین ری وشوکطر ش سا ےن جت کس سیلرکک رے تاج ٹول بناج یکن اسارفخ کک کیک
 _ایدرگخ کب اج

 : NEمی ہر کے ماغی ےہ دصاق کدو ن اطلس کاایک ود کک کک یڑوھج 9 0

 کا پا دومگن اطلس دعب ےک یا نی اھ ین مرد تره نقی رک سکته رپ
 لو لر مات سا یک سرچ بل کس لر فلاح امام لاو: مپ نا ایم ےک یاد یا یی ام یک دوا آے لم ےس جت

  2ایل ۔ےک ءاعد مان اون اطاس دعب ےک مانے رفع لوید اس نور ندارد ارام روا«
 فرح۔ایدرکی اد وکوو متن اطلس اھت ایل ک ضعف سیم کن نام رب ننوکں ورہشےرامسروا ۔ایدرکشا ور رخ ترا کنش ساب
 اکرم کد و سکس لا سا ےہ "ماتم

 دون اطاس« رسما رعس_وازم کت ولت شما دون اطلس رعبکت تقوا... تو اسیر مہا
 دادقا ے ہقرص ںی سیٹ ہیٹ نی ارتایگاھچ فرط یکدادشب رکی کت سلخ س یا ا کر کک کر تان ےک دون اطلس یجب وا اھت ےس سیٹ ںویوقاسےک
 رگ راه او ر اطار کک نی )جی نوک قاب دو ايگ لار اد کور ےس ےنوہب لئاد سیم
 سان اپ ے دو ن اطلس تا مال تم کیا ےنپاوکل ادوای درک کناےس ےنید نما ےنرت کک کت ساوخرد یکن ادواایکں اپ ےک رک

 وری شات این ب یک شاکر خب فالف ےک یکم یکی روایات ارب ے یزد تکه را کادو اطلس کر د
 یب 207 اک ا ایدےد مات وم ۓازسروا ایگ لوک ی



 مود. رج ۵۵ نورظند را

 ںایامن پایا رار ںیم نئ یا “ںی لع” جام کدو ن اطلس ایگ ورک ل ورح ےس یر رقت کرد لار پاو تروم امر ےس دہ ا بانک دص
 ورم یکے اھ ےل اشیا لد را وا الا اس لاک بی افتر یو
 لایخو لئا ےک سا ںیڑک وا اھت ںیہ نایمرد ےک جوکروادرج دب وج ۔ایگف اھپ ۔۔.بہعلق ےس فوف ےک ےناج ہدروا ایگوہادیپہرطخ ےس لئااوک
 دی نت ولی انس کرد شش تفو با رک لو شر هرس یکن اتسزیخ ایگالچ وک اتم زوے کمیت ندر اھو وایت یب ایسا او لام روا

 رماکی کے یونان ابد جمال ےک ی نا یر ماد ایکہلیاقم ے یرحقتسم ےن یلع ید یکے تل ےک یرافرگ
 دایر اور اپ کون تا

 ے روکے تاز یا ی یک ےس دوسم کک یئاوھپ ےپا ےنردومگن اطلسےس ۷ زنق اوا ںی
 وا سو تے ت رر ی قت اقای رقم درک لود لار 1

 اطار واروح مہک یی تہ اج ںتعطزادنا ہقرغت یکس ا ییہ دن وکہقدص نیں مرگ ایدرکت یانع لٹر اچ ینا مہ دالع ےک بق ر
 تل اکی چے شن کرک و وصتا ساک ام واکس رک کام اتو تز اچ ر اک یارانو دو
 هد 9 اب ےس رم ےک کرارا یب کدی دے و ایکب وسلم رط دون اکیا نوا رشت یخ

 ایگ آی تمدغ یکؤومگن اطلسےک ہک وچ ھترساکدوتس کو یفکل رخ یکن اوکی شہ ےریی وذ یس گں ود مک یڑب ںی نیم لم ےک تمدخ لا
 -اگل ےن د م اھا تطاس روم اے ےس یک کاک( ی زفا تزوداب زیا یک اے وو ن اطلس

 تی تاب تماب یم ےرداج سا ےس کیب نیت ےن لا ذفاکسوہ لام ے سا بج دوصقماکں یو ین انچ. :ںشاس یکں یش
 ۔ ںوئاطلس ںوٹود ےن( ہقدص )پاپ ےریم رکا یب حس روت دسر ہورکن اطعاکیحاش یکدوحس کک کک مش

 ے یب نام و تشلاخم دو س کیک ںویکاھچ لوٰود نئا یھب یم حر کھ یک عهد ستم کس هاش کنار شو قوری
 ور یی تر سرش یاسین نر روا یت کر رکی اکو وک ن اطا نایین ند لا اولان ہری زلاوبا_نوبریفتسم
 سرطان ایم دوس بل ان له تصدض دوسش شلیک شام ےس ناہفصا نیت لا اسد پاپ کلات
 تک کتاب و اي اپ هوس قیر اف تس ترازو هدر ین ابا شوی کاسکو
 تا ا رگ

 ا E شتر ما امرداد تے" و یا یر رذ ےن نسل
 ۔ےاچ ھا متادي لینی سونی

 ے ررر اچ اچ روک ں وکرل ن اات اوہ ایچ ںیم ں وتباع فات ں ولوو نارا یوو ن اطلس .....: کرج کو وھنرواروعسم
 رھی وااوہ ال یفعرب رنامکاک ینا ۃتمدقم ےک روم او ماکو اب لاک لو لا یر ی ہر دن دا E عوف

 را رک ورگ یدو ایگ اب کیک سکر اکر وح کیپ ےتوہ ےتوہ تار یر یفوہ یئاڑلندادوپ یئاپ تان ےس وشو تنا ییا
 مردے اھم قی کل ااا رومن اطلس ےس اھت یئا غل لایت اوبا اتمام زواکر وحس یم سن ایگ یارک

 یلاھب پا روا اھترپ ہلصاف ےک ںیکءراھٹا ےس فیئاصت ین زی لای سا ام ع وت فنصماکں وبازکی روا عاش بید اپ و کت رب کیا
 ہلا ادو روش ےس لوگو نارام ںی یتا شراب رد اي کس دوس کرک ددا نامو( تون الهام شاپ ےک دون اطلس

 ںییلاو تنطعلسو تموکع کوہ یک یکے یادت رپ لب لباس دون اطلس اما رک. دارا لی روا هک مالی لوم
 روا الب ےس روح کیپ ےک ا E E نس 2(



 مودرصح....مراچ رلج ۵۷ ۷ نورلق

 دنا برسد ؛ رو اطلس وو یی ا ےن ںی اور کب 2اک دم نا

 ان نا و تے

 ےک یورک 1 ورکر انو او اع لام کلکو قوت

 زرو اطا ےک الا ےک ںیڑدوکروھتن اطاس ےن دشرتسمفیاغ ست 7
 تا تر آں یش یکے لیس عرق سرا هدست ی ی و اولا

 خوسوپ رگ ید ورد وا ار کب یعتے رک پے اس ےک تال ارادرداابد رک رخ وات واٹ لرباکن وقوک

 اھ نارتو 1

 وں پچ ی 2 ش۵ا ا رج و
 ناب تر شرما ی و کوج _ ی رگرولت"تساوشرو کا دوم ن اطلس اماخاکت رذمروا کت ساوخرد یکن سادا۔ ایگ

 بز رکن بس یخ دو تاب ماد جت ےس تے

 اوت لاو کس م اقر کی بش لیتری فتو لار لعاب کس اهر توی

 لا را نارد ات اب - مارا بعاوج»ف ار طاوکروصن یک اھب نیا دعب نون ےن ںیٹوہ... نامر شوی کو

 1 بوم رپ زر آیات کر پان اوت یک سرک ےس دو اطا ےس یا

 لا ےس یاس روا ایک نکلے راتو ےن
fa 

 ۳ من تسراطنلت تسف ل وش ن اطاسروا ت تفاظراب رو

 رپ اے رک ت لوق ناطاسهازپ تملک روا ایر ون ظیغ ون روک سج ایکو دعواکےن رھک رادار روا تاطا هر کن

 نت سرا ازور م رایی رقیب اوراد کک لئ بلو دادعس ےک رکبترمو رات
 ےک ںیہ ےس یدل کا شا مکس اےک ے رود ایار م مہ لوک مح کیا تب وتو ف کر یا رکو قو

 اچ دہ اکی ٹرادر بنام تععاطاروا یک سس اوخرو یک قاوم رھی رکو مروہ یوم راک ںی نا

 ایگ آں یئاددادفب رک اش سمری شاال چن انچ ںیگای ار کرنیں ۲مر کشا اش تنا

 کت ےن سارا دھار ےک دو اطلس نگر یم رظنست قیچی« تسمه سی رگ جوک زاخیاروا ینہ

 یزوادوعس کل یت ادعا یکت زور تست مونا ےک ںی ھت یورک ضاھر کل راپ رد ییا شرک یک یولیو

 راہ روب لکو م ی داوو ست سوال کوہ از ٹیسیکریماےک لیپ وصیواپ آن امت صدخ یکدو متن اطلس ےس لم

 ےک نا تاقا ےس ر ےس د ماجضاوکت مدغ سا رقت آی جوا نس [گنزاردترب یا اید مے ردا پج ف الغ ےک ںویت سیتروا یا رفتم

 ںیٹد تصدف یوو ن اطلسوا اتر یب دلا ماسح ےس ےس ےن آراب کر اخیر یم ارحب ےک یا یادت رشا اتنا ےک ںیہ اہ ےک نایب دلت سالام

 جیا ے فرط یکس یشد ئی لیٹ ایدہ دوا فکئاھت گوہر ضاح ںیم یتامشرا رد ےک شرت دل اس ایکن اور ئل ےک ےن رک راف یک دص نب

 رور وص ی یب ےک ادب نورد یو



 مودرصح ۔مرامچ دلج ۵ے ۱ ۱ نورلغ ى اًّراج

 رهشو زا ما پاپ ےک نیلا ماج ناطلستقو ےک یورو طلا ےس یقافنار ناکہ دعواکے بد ےڑوھکرانچردادنازورانید

 ناطلس کک تل اہیاب دیس شق ےک یکاوکن شر افایم ےن یزافلیلر موت یم سون ارقام قند اعم شنا نیا

 ۔اگۓ اجالا سی تاماع ےک ناک الل اک ےس بق ےک نا شو یھ ےک بولا نہ لام: فول نالا الص

 یکی ر فی یس یم ناجنزداور ماس ےن یلرخطک کہ کں ب ےک کیر وام: تش ارم کر وک ن اطلسروا لر غطا
 وان اچن یبرفبتکک تارا لرفط لک یک راک از بج فو اس رک روا قاب درکن الاکت شا ید ومکن اطاس ےس بینر

 ناچ اکر زی ترب یری ک قوشاک اےس سج یو۶ یھٹایھپی یم فل ؟یھب شا ےہ ےڑھچب ےس سا مہ یک یکرکز وچ
 رول تقسيم شوش لاخر یر تکی اجا کا نارد یا ایک وفرط کن ایہ دذ حس شون کس کروم قلم

 ی ےک رغم کرک کتے داخ روا یک لاج ت زاما کذب له وصال کل کد بک ناک یکی ریت ورم
 نی اد سیم مشن روگ ک لیورار ھم 4 لورا ںووو پے وہ ترک اقو کروا ایگ نل باج یک نار موکل ر خط یکم کاپ روا یک

 نادر تاس ےک ت و مہ ی اہک ع نایاب رز وا یب لوچ ے دون اطا کی وہ مولع رخ رک مزیت ایل تساراک رخ رویجی ید ۓوہ

 یخ ےک داماد تشاعا ےس ناجٗزرنوگوا اب درکمایق ےک کس دارا یب نس یب ےس ای کام دف کبک نا کی شیدا ای

 ےردارا سن یش تمیز حس لایخد باوخل ہرعو ار گاو+ناور بناج یٗرہءاھجقاس ےک ساروااپکہ دعواکذاردا ےن ناز ہ؛ہء ویک باک

 کس اونرد یکتا اضمرواایک رخ اک رز مورو ناطلس یرویگرچررپ زن ہر ظن اتوہ 4 یھککیا ےھت ۓ وہ ہقاور کوہ رقم و

 -یئوہ یئافص کیم ںویئاھب وزود لش ورک و ی۵ا چ انچ یگ تاک ادا فا تعاطا

 اگر پ سات وہاب آہ ہلباقم ےک رخ کمرکےن عم فحس فرط یددمناطلسوج کب شیو... لاک یب شور
 ناطلس ےن انچ اپ درک یب ےس بٴاج یک اور ومن طاس ےن ںور نامی چت کد لا یک ترفند فر یکم نہ نا ےس رار ما ےک

 اید المر نین یک وے رک تب ولت اکی رنز یک ای پریم اتم نلاضمر هاب اس یارومک

 ےس ی راد لکم نیت ا۲ تس ایس روا عیار دعا مافاد و ن اطلس روا لسا یک یب شی ....:ںاوس کک یب وج

 راوشانلچ لی ہار کاھتاخکرر کاپی ہم اگنہ ایا ییا ےن ںودرکں م وی ا ں وزر نا یکی توک یکم جو لسم ے اتو ںی اھت کتا وک

 شان یہ ت ابار ایت قاکں ودرک نوع نقد ناشنو مان ںیاکن اماو نے ےاج ےگ ٹولرفا مے ڈا نات

 رمش اش ود یکے ویٹ انچ ایلرک رص یم اک ں وعلق ےک اس کورکی وف فالخےک ںوورک ی ےس وم افر تسمو یک سوم ےن یب چ

 ا تیفاعد نکا رفاسم ایکو یب کس اکب ادو بعد ےک سار لودرکروا ئل رک علت ےس تب ےک شو شب ناز شا

 المار آٹا قات ےک

 ایک یک لیک ےک سرد ا دک د شی ی۵" اک یک ھیون یب رک ی اشر ےک کن ای با مہ ....:تالاع ےک شوشو

 بسی ایگ آل ئاودادخا جل تاک روش نر نداری اپ ےک کرب تامر وطور وص ایہ ےس اے یورو یکتا

 ید ی لب کیدو ن اططلس ی انچا یا نوک کیا ےس اولی 0 وارش تسخیر

 رقم ه دم لار توداخب او ےہ لوم رب قسق لیکی وکرم یک کا کے ےب بسام اھا ادب باک اب دو گه سا

 رونالدو یر وار طب رکاب لمینت ان یاس دون اطلس اچ

o۱ -٦دلج ۵۸ف یخ ا نیا لا و دہ یوکذ رہی چ طلخیوکرکن  

 2د و کریم ڈرا شک حر ددودوجو ۸پ آےسا ںیہ ےک سال پورب مس با: ےک اشد ا ہظفاحماکش یم ےک سٹ انکی اف حت



 میدصح .. ماچ رج ۵۸ نورظنتا ترا

 روف یت تست میره داص منفی انچایگ ےہ کل کوایک روکے داخ! ے رو اطلس یی ر نیم سیڈ نی دادفب مایق اک
 پی ناور فرط یک عر گولب ے لومو ویا ناک مکس ےن یہ رسق سو لار پ ے ہلعوکل روا ےۓایجوہہناورلعرگےن وف
 ۶ یاو رار تب تی۵ ال کردا کیک ست ل ھو مر کوکی وہ کج ایک ایپ باقم ےک ابری یں شورو

 ےک رکا طم تو ےک تاک اکی اروا طا اوراق لا بنز نیر ھن ںیم مہا ....: دام رفع
 یک لوت تع اطا یں ورک اق اروا یک ےیل

 یا ساک یخ رکو گپ روا ایکہ اور طخ ےس رخ کت عاطاراہظنا یم تمدخ یک یلغ ےن ورحب ےک تاو کا : لحن لف کو
 ںییلاو تماسو جے دادقب رکشاک یر زس وجود سد فای رابرت طی ےس لاک ودر رم
 ن ہلا لال زو کے ےہ ط ا داور لا ے ےک ےنرکذ فان و کراچ فرب ناروا ےن رک زب ںاوقالع ئاخ فرص ےنپارفیلخ ات اج ہن
 ون لا ل رج یت اکا یلرکر یفر کوک بدلا یلالجر مز سا اتم طلای شرس فخ ےاہ الرف دص نب لاب
 ر لاؤں لج ےک کرا کوروصنم یئاھپ ےک ںیشد ےن سذ یت خ کت سکہ وادقاو سا کتو ومن اطلس۔گاھب لم

 تصازم ےن ںوکرت رگ سو وج ايد مک سا لوک اج کنگ ویا اس یو لو ین. صا وہا نی لکم
 ریس فکر اند کاور سو علوی الو نت لر کیس لار الا یک
 ووالن ےک اروا ایر کفر کرکے د ینا تسل ل باکو چکے وارغب رک ییا رپ ےناواہ ےک نا ینہ رقت ککی کالساو لبارھ ای
 اوہ اتر اراد تروا تر نو راے چک! یک نا ینگ لب ےس ورا رارت یکں ویقزروا ںولوتقمایگوہرقرگی ھباکں ورخ ورک ی

 ايدان ی اپ ےک رقمی ہو اک ں یشد ےن وبا ترنج رب ٦ یکی اوک ساو لٹااروفرکن کل احاکت سل یکل ہا“ وا ایگ کب ی تک طط او

 اکے ےک روایی لطم یت سک کک یر ار کک رفت ڈک پس یخ سا ےس اند صا پا ےن ںیاتاوہم آرب ےس ناماسےک لا وج
 ۔ایکوہ یئابد فرحت ےس یورو رز اپ است طساو لبا یھب یا واو ناوک وھی وتی بج رعب ےک د یک ڈوھتا گپ یب تر

 ںیھگ 1یک لاروا ےس ید لاڈ ںیم لی رک فر دون اطسوکروصنم یئاھب ےک سارکی ٹر قی بج وکںیٹز ....:تداغب یک یش
 ٹولوکب سےک بہ ںیتکا روا وای تج ےک یلخ شوک یادی ت یک اے کر لب تفلاط ملی یادو وت س یہ داد رن ںی الس مک یم
 ےۓاھڑب مر ق بناج یک ماما ک ہک امقر کوک ہہ یھب ن طساو لئا اہ دن یئاب یھت ناک ت یفاعد نکا ایگوہ مگ فر ںوراپچ۔ ایدرکؤاہ بک
 ےن ساون ید مکے وہ ہناور فالخ ےک ںیشدوکی تہ رظنست 1ےن ہفیخاید لو ہاپ ےس یاوکں ویماع ےک ںیڈو لئ تقو ےس وا
 ےہ رون اطلس دعب ےک ٹاحقاو نا۔ ےگ ییبرکن ایج مہ ہدنتم آہ کا یج ایہ ہناددرپ کج ےک رک تسرد گنج ناماسروا سیکب جرم سی وف
 ایک در ایساو ے فرط یاوکی نہ قنسآ آن بیگ نی لاک تسد رکا عع تموت یک کاوو والم ےک لر بت

 یک دص نج لن ن جا ن ہلا ل الج تطاس زو ںیم تح امم ارش یش کس یم ےک رکن اج کام ۲ ۔:ترازو یلودلاماظن
 فرش ۓاجہ لار لر رگ که وا پکیج سمی ھل ل والا دامب ہوا ا ےس فیاض اچ ای لا یکی رافرک
 لپ ےس فون تو ےک یرقان دلا لالج تنشلس ارزو تیتر نا الجز نرم اکت او یر زارط نت: لانه
 یاب ےک یا ےن یا کے س قاتا یک افس یکت از کبک مظاهر ماقق ےن کا وت رہن یک اوکو وک ن اطلس ایگ امی
 ۔ایدرگاطع ترازو ہوگا و دلا م اظ ب زاغس کوو ن اطلس ے سضیف ان... اہے زو ککلا ماظن نہ نان ک ملا ست

 زوے سا ںیم نادیہ ےن فط اب قرف بد ایانہ ذو تو شاوکں اکے ہ تراکیب ےب ماقم سا سم جد لس دام بج چ یان کج بانک مایا 0
 یوم )اید لوک ربیکب لاطوبا لام



 دص مرا زلم ۵۹ 4 نورلغ نیا رج

 لرزه چی ٹن اطاس رگ اھتر واک اطلس سی ۵ث وووج ےس شر ما 5 وحی رول مان

 برکه ملا به نما لای زو لو زا ءطع راز نام ا بجا داد تسنامزاریاز درک

 لااچچ انچ کدے د ت زاہا ےن فیلغ چ ئانچ یتا تاجا یکے اج تان ھی اپ ےک ران نامی فیفا هديه آ

 ییا دعب ےک ندرنچ رکی رکی کر یتروا۔ ابا وا باید لار اس لو ر ںیم ےس اراوم ناور فرط یک ات یم رک شرب نا

 فيلا ورک رز روک کلا کدو پا ےن دو ن اطلس شیو ۵ اج دب ےک سا یگ اپ رے ریو اے بی کیک آی تاوایا

 دم لا ترازو ہوا دلا ل الجم ذو ل وح” ےک رک ل وز ےس تازو یک وکر تارو لولا اتن یاھب ےک ا یھب ن رشت

 ادرک وا ا شو ثا دعب ےک سا کرک او( فیاخ داخ)فیقحف یم تسب گچ گر شرت فر وا سو
 لام الم رگ ںوھک یر وص قاب ےک سا ےس جے دو ن اطاسروا ےب کہو ترب ںی سن ایکن اور ںی تمدخ یک بلخ وخ ییاروا

 لورم لاک رب قدس ؟ تو یہا اپ صخردا یارب تنے ےن دیر ب ذر غ یک غب یکی دیکر کی 2

 دود جنون شرف لوس گه دادفب تقاقلاراد ےک کت سرو یش نارضروامےک لاس یسا ےن ینہ رتتست اینچ رک

 e لگو باورم نت شو مروا قا ےک لیت یہ ددر روک نمناک طیور نوت ورک ز

 تفاوت شراره تستر لیلا لات اکشن رشک ہفیلخوجوک کت مرک ےن ںی ےک

 ہوالعےک لی رج ااچ کتب ناریمک رکت سرو گنج ورفس نام ےس شرف یکی ارغب رو کی وارگ ی واتم سییوارفپ

 یقوج سیم پکی اشرکن کن العادادخب لا ےگ ںیم فاطعد و غیلخفروا گنج نام سہ اج آس یر کشی اش ے اچ ند سش ںیم ئل مادر

 1 ۔ئج آم پیک اشدادخپ لباےرامسانف فر داید رک دانی واسه انا سیف ےک ےن قم

 مایکرو جد علیک ب ے لش نر چ ےک ارد لب ترم شا خب ور سفیر یز و ا :گاور یڈیلخ

 ٠ہلودلا ماظن تنطاسلارمزو اھت ۓت وہ ےس اک یک سمور ج یت یوم ید نبر یر ست لو ارد چپ هه قدس ندب ہمامظواس

 رگ حس بآآہہفیخی تل و یخ کس کیت تست آ۔ےت ھتاس ور یخ لیا سا 0 نیب ملاردص خوش دادا ط نب یگ تن بی نیا بیت

 ےک رک وکن د ےگ دوا پت عو یک ج ےک ہک کاخ یورو تو نر کمر سیر یادش

 ازین رب ےک ر کفیل لوجاصم او مرش سہ افا ےک تم ےہ ے دارا ےک گج کو یا ترب رست آ۔ایگواڑپ زا

 هد ساک هست ) ٹنکروا سیر وے 1ےک فصرہ یکل ااقہررک رات یک نج یھب ٹ٣ ....: شرف ل یم نلامش ایک نررگ

 نہ نامی ںی قا اھت نئامسارخ نی یگداپ رب رک ما تا ےک ںوڈ نج یاش ےس ے ررکت والت یک یم ن آر: کراقروا اف یم حروف یک یلخروا

 تم روجو میت اس کس لوج یا ی ایک ارم اروا ال نوبت ست دم روا شا

 هتل اس لوپن لاين راي نم رکا! نب زن رکا 3 زات آ کج

 سا قسم گز نر اہ گاھ رک یک ساروا کات بیر ادرک م رود ےن تکا اتا د ےل کوبا ۔ ایر ام

 فاش اچ اف اوہ رتب تیک عده اوج فرا ام نو سعي يا کارو لس رک

 اکر کے ہفیلخ موہ ھم تک ےک بس بیر کل فصول ورش کج نکا یف حب ے ا اي رفتیم ور ادم

 کل ےہ وان اکے ن ےج سا ےک عوف یکے نوہ یئاڑل یکن اسکت قو ج تاو سج ںیم ہاگن یکے یاہو اپی رقت صضرص کی

 وا فک اراک لبا تم رک اک یو رح ہاوہ اکر گر نلب زا اب ےیل راولو رب شمس یف ےس ےک اهرم هرس

 ایک درک لےے اس ےک زلف واں ودر انچ ےک ےک ئچ یر یت یم تا راہ ورعب گور ورشا کد فک وکو ڑ وجے رک دن

 رله بم لا تا ش)۔یئوہ تافو سیم ھ20 دادقب ںیہ ےرڈنگیٹوصروہشمدیح ذا نب لیا سا نی داردص ....0



 مدد ....مراچ دلج ۱ 8 نورلغن ماترا

 _ایگ آںیئاو دارت ےک یٹاماک شر فرخ شاوادشاع مورد ےگ ےل انہ الف یڑ ٹولے روا سیروع
 ل نا ی تس اورو دام لوک وار امور اچ لای گو ليے برعکاھکت سگ لو :ششوروا تسلا

 5 اپ سیا نیب رک تافاضم )رم ےن یا بدر الا ے کک تنم لیگ نت والس دشت سیف ےن
 ی ایدرٹہل پور ھب ےک رک تم د یس یہ سوم کس ید شا ی ہرے رس
 7 ھر وس ےک +گوہ خار جو تپ وھتاپ ےک ںیشدد ھب ا ایما رام ہ صا ما ںیم سج قوم لاله لات یھت
 ْ ۴ وار ماد رب رفنسق اوز و ها رگن بین _ لو, و یوم کرک کت سو تفت
 یو را ورکر توا ں وب رع یاب روا شرم ےس باوجو فا را ےک اروا یک افت یکہرھبل ےس یکدتسم تین ےن نیب دلادامئ ایکرومام ےل ےک
 بلعوو ویدا ۔ ید ہت تروصیکی ایماک ےن ںویئاسیم ناک صبح رک تاس ےک ناروا ی کہ اب زاس ےس ںی ایک ر
 ےنق م ناروا ل ر غط کمالات نچ س یبہ ایگالچ شاپ ےک ناطلس نب لرغط کم ںیٹوروا ےک ےک چ رکو کت سد ےس ےرصاحےک
 : بس یر دک کا یجای/ل پلا ا ےارکن یر واابد ال اک

 زون ناطاسچت باب یکدیشکروا ترفنے وار خب یش ترب تست آرا یلغ ےس تاق اتا ےک تاعقاد هک یس :یررفن کل ق

 زوم تیتر ار تروص یا مت ساب اد رپ تمیع یک یم ےکر کل وزعمےس یئ یتارع تموکعو کی تب رقنست یک کلک
 شیو الوا اےک رم رو اسکار ل سچ ےس ضوخ یکے ن رکواہچ فالخےک ںوتاسیعوکی تہ قباطم ےکےمر بیت یک را ےن وو ن اطلس

 تفالقارار بانک راز شن بج کد ورک وع وکی وکو شقت یت یو ارق روا ایکن اود ساب ماسک نا کی
 نر يا مت ورود رب وزن لاو ایگالچ موتور جر وکلا یا آی دادفپ
 رھپ ےک ام رن تیاری “ا روطلو صب ےس اروا ےس تب آی ذب ےس یادو ن اطلس رک نابت راے دون اطلس اچ سه سالم

 0اد جت لو باج یدرصب

 یاب ےک م ر بت ترک نقد نے ھا :ںیم قارع ںیٹوو لرخط کک
 ام درش نھ نار درک رک ےس یارک اش ںی نوا یا چا یک اوف تز یک د ےس لرش کد ات ایگالچ
 7 سرب فرط کنار کراں وج داو لرغط کک انچ باشا چک نار ےن یٹووقاگل ےن رک شیو یہ بج روا
 ےس ںویخاپ روا نرم ۔ںولود د نا ےن فیل ایک ےس ےد دارا ےک ناروادج آی کں یڈروا لرخط کوک یخ ےس تب گور دلا اھم ایک اڑمک

 رایج ےل ےک کج تشورہ روا فورم | وادب نوش یک شہ دسر لی و
 لیتر ارب ہراپہدالع ےک دادفل لٹا بانی

 نیب ےن رفط فل. مرم یت ت یتش ھھ 9ِِ9ٍٍِِِِِ ا جو دارفباکشیلخ
 نب دلا لاج تنطلسلارمزو۔ایک اب نس لرفط لک چپ اوج ریدر شکر اف لودر اروا ےاھٹا مد بناج یکن اسارفرک

 لفٹ کر ید رد یھہورواایگ 7ی ھجر کشا تسمه ےس ا ایک رک کک رکو روا ایام فرط کک اک قیا ےس قرص
 وواو Ia دحتپ :لوفود رکاب طیب لب نیم کس یورو ل رغط کک ایک م ایت ںیھ ھور اپ رک کے الولعام ابد ےن ںیٹوروا

 اھ ڑب فرط دا دقب تا اردوکح وای ا ےن ل رغ کک روا راترکی ار گو تقاطت یک وڈاھکروا تاماقم بابا قید دعب ےک ساروا
 وف یک لفو در ۔ایکوہ الہ دی دش پل رخ کک وا یفوہ شا کروز ےک اب ےک یم دف یاو کے ۲ یر ےس ھچک

 ۱ اقا رو لاحارب ےس کوب کل ارور شرک سر برد سد وک شاف

 ۲۹ ۵رفص هر شا نیا لاک را ) ںیہ ےک ج۵ا تاعق اد یہ...



 مود مراچ رلچ ےک تعا TF نورلظ یار

 فاقد فوم تراش یکے ٹی ےناھکی کم نوا ےزٹپکرپ نج ےگ لٹ ئوادتچ ےس قاقتا... EH کشو
0 
 کے لف ےک کاب فرط کک اورنگ وت ب ابساو لام یگوفروا یف لیلی رو ہک اتوم روب کرت ا۔ےایلرک

 شیلا ار لک ا ںیم ےس لروخ اا ےہ ے ورک ں ویا اےک سئاروا ںی اپ نادر رکا ورک خوب جایا ناور هر

 ے سادشرتسمضیلخغ ۔اگل ےن رکزاہظنااکت عناطاروا ی ج اع ے ماش وخر وا یک ول ن۳م زاھٹاوہ و جم انچ ںیہ زورفا قو دچییب ےک تفالخرمض

 کس ناو نت فرح ک- لا لیگ. ارد ساوکضیلخ ےن سا ۔ایگ کنی دلا لالہ تطاس زو نار ووا رک ایکو تیا ب ےک
 ایگ اپ ےک لر فطر ای دار خب نو ںیہ ےک یر ضار یت ینا ےک دواب

 رکوہ ے ارج وا ید رک وکف رط یکرجخ کلم اد یقافتاب ےن ںیشہرو لرخطکگمدحب ےک سا....: یک ا کسر ںیٹوروا لرخط

 روا لرفط لک ہک ر تپ ےن دوش ن اطلس ےک لوصو ےہ ج روا ناداتےس لامخ یباش ایل ٹولوکت ابصقروارشےک باوجو یفارطا تے رنگ

 مدرکاچ سیم نامسارخ یک اپ ےک رک کروا ےک و٢ ےک ابا پاد توق یکے کل باتت اک نا یم یشدروا رفع ک تمہ منو ایکب ش ات اکں یڈد
 ۔ےئہد لو قو ےک تی یکدادفب ےندنھش نہ روادش رت سمیڈیلشروا۔ایل

 فلاش شل پ ںیم باونےک دشت سذ یلخروادادفب شی کز تن می دا ....: یت احان کوو ن اطاسروارش رسل
 ےن روا اھگالچ ساپ ےک دو ن اعام رکی کد ہآر نکا رخب اک بج راہی گہ اریپ ہر طخ اک ن اہ یی اوکو ایک ر اوخ کب اتقوا ی واز شت ےن رشت

 ے نانی لات کنم کل یک ا یک توق ی یلرکل اح یم رادقم یئاکی ھجبک نج بابسا۔ںیہ یرکرایت سی ےن دح سذ کایکرہ ا
 پدر روکے اجو اوشو رک بتم اکت تال یوم کوب کر شر تس زلف رس یارو ے ے ےک رار خب تال اراد انپ تمولعر کا

 لیدر کب اج یکن ارے ک رک سردرفس ناماسروا۔ایدےرد من اکی رات وے دو ن اطلس اکے اہ وہاب ےس را قامت ےک

 نا لب ںوقالھ لوک تم کی ترس تداب کل یش نوچ ای داولہک یر کس الرش ر تس فیلغ :یگاوروارخب کن اطلس

 یا ںیہ رایت تل ےک ےس دست موتوری وی ےن روا اہ لج ییا نار تکی بس اتم ےک اے اپ روم وجو ت ينام

 ےگ آے اسرکوہ تروصبرم ےھت ےس شرج یر الخ ے راسو رواد یر کر ایفا تروصایکن بقل ےہ کوی وون اطا ےس مان

 اعام ک یارک کے ےک رانا ےک تاب یکاوک لکا یٹرغعےک دادخب کوہ ار ےنرشرتسمغیلخ اگل رکے رفسے یز تیا انچ

 شیدا یئاعم کت ارجوا ت راج ییا یکن کی الرو ن اطا کن قاب اچ کد وچو ارغب ںی اه مر کر دوم
 ہفیلخروا۔اید لک فرط کر ار خب روج کاخ وو روا ۔ یوم ایپ یار ےس یارو ن اطلس ای ورکر اینا ےن ہفیاخ یک ساوخرد کے شاو

 داپ رار وارغب رخو شر تس

 ےن رک باقم ےس بان ےک دوم ن اطلس باہ یادت سیو نا مد ار کج یدامتروا فیفع

 دی ےک رکن او ری وا مہ کا یج اھتر دعب تمولع نہ دلدام ارب ہلب قم ےک سوکر خس آن زن ملا امن وو ن اطا يک او ےک
 ے کش یہ فی. ایا ام اک کشایس یا ہو رکاب ییا لوم تاتو کر ےک فیخع ںیم سنی یئگوہ کن یک لادا وا فی شرف

 : داره وبا ےئاوس ےاوردےراس ےک تفالخر صقروا یمنارک ش ںایتشکے فیلم ترش یار ناپ

 ےن لای درک اڑم رم ہیساش باب دوااوج لفاد یم دادفب کوھ او ا یز ںی ور رون اطلس سم ما ...:ر آداب کرو ن اطاس

 یاد روا مے دو اطار یکم انپ اےس رک وا ےناج ںیاو ےندشرتسفیلخ ای درکع ےس ےنرکمایق مت انا ےک لا

 سان ماوس سالاری سرم تفرمت ہو شو میک وہ پو رکھ یا اکر یئاطلسرعب ےک سا۔ ادراک اس



 موررصح.....مرایچ رلِچ ۳۲ نودلغ نیا

 ست نطاسا دا رسمی رک آں یم شی کر شتر نس ںیم تمدغ رشت فیل عود یوم ای لات
 ایام غداشرااکےناج تان یل ےک لوقشکا قاری ناب بو دوخرواں یھی تاج یئاوہ ںایرسناہ سر ست با[
 رو دا اس بس ےک لف شف د یک ییا ایکو مدا یت رک نب لٹر یڑوھت و

 فورصم قرن وب فخر اطاسهت_ لپ وروج از فلت یک ودرپ سی ےک ہفیلخ ت قو نیا . ہیرا گن
 راط شش زتسمغیلخغ۔ ےئل فول تاناکرم ےک ءارما یٰئاطلس ےن نانلاماوگرواایدرکع ور شانرکریقو لنوکن نواری ام
 لاک تن کود ںیم جگ ار ای درکرداصص مح اکےٹانب ےک ےپہرومرواءںقدنش:ے دید ۔ایلرکر جعل عاس روس هک نکا
 ےدو نهار قلب ا کا گن رلاداگن ارودیا ار تاجا یدک وے رانکےک لج د ندر تیرا ایریا لیس کر ایگ لر انا

 اچ یدرل وزش یکرایت یکے رکھی دارخب للا ےس سوت یوم ےک نو دب لم وج ےک دوم اطلس ے یا یاری روس سج یک

 یوم سیم نیقرف ئل سایت یک تے س گیج یکن ازور یدو ن اطلس کوچ ۔اید ےد ماپاک ےک رک لاس اکی روک پا ےنرفیلخ

 یکے ید ڈو ادب ےن ںوبیمش ای گوہر ابجدحب ےک کاپ رمش وادب کن ل۲ رخ لام دون اطلسدحب ےک مر ..: لب ےک
 روا شک اھت یاد ےک ہفیلض تو ےک یگاور ردا ای درک روک ئاج کن ادمج ےس دادخب ےن دومھکناطلس ںیم قراتک کوام سا چنانچ ۔ید ار
 درک موش ورک ناف سگی و شپ سب ےن ناطلسوکس دانا

 ےک فر مارس زام ےس دشت ففو هه یرپاشنرصان نی له اک جوک س داخ! ےن دوم ن اطلس ی ےھت
 ہا چ ےن الہ ےک دوت ن اطلس ۔اھت یب دادخب تقو ےک یر فری ا ن دلا فرش اہ دانہ کلام اک ترازو نادم لوکد لام نب ںاور یش ون نی دلا فرش
 اہ E4 زارفرس ےس ےرہھ:ل لا ۔اوہ زار فرس ےس ترازوو تعحاضر کوہ اح سیٹ یل اطلسراپ ردوا ایک ناہفصا رکو ٹاور ے ہوا دغ ںی نامش

 ناو دارا رسا بل یار یترازو کد لوس لار نچ تر چی فسفر ےن ءا کرو ارا
 ۔ایداونتے زداکن اطلسےک رھپ روک ما دوا آے ر چ اطا لاس ےس رس ودا ی ل ےدامز لام اقلاوبا تنطلس ار مزوایگالچ

 هی سل لو نا اقا ےک سا یھی رغط کم اپ ساپ ےک کک ںیشو تنو سج... کل رواووگ اطلس
 ر کل کیپ قارچ دام منا د ےک سا لاش اک تشلااخنیکل ود نا قر فرایدرکخ ورش ان رکن شپ ےس فرط یکدومگنلاطلسروادشرتسم
 ولوو اطلس ےک ھت س نا دمج تد یادو ن اطلس دایک مے رکن اوہ اتر قو یوا رک ساد کجور مس ناما مرمت کک انچ ید

 مر کر کک توں ایگوہہناور ےس ےس ایچ ہداھت یک فاسرآلو کو اطاس۔ااواب یاب ےس رادرب ںام زارا ےک شاز آیا
 یادو من اطلس۔ایاھنرپ تحت پا روا الم ےس دومگ کس مازتاد تزع یاد وخرواید مکناکل ابقتساوکےحخ وفا ییراس رت کک ایپ پ بی رقیک

 ےہ ےک کور پس ےک دون اطاسوآل تو تو کس یگادراوہ تاور نا اروا دحق یک تر رک کد حب ےک کاپ دمت اپ ےکر کم کت
 م نردنچ ل نارم اقا لای یک وا ن ارج گدو ن اطلس عبور رخ لک ای ورکی او شک لاوآل ارگ یارب

 هذفیف لشرافس ین کف ام ےس اے رک خواو مک ترا دا لاو لب تضاد مر ئیں وف ایگ داد ےک رک

 یو ی و ےک رک رانی دھکا گیا ےن یش جن انچ ۔ اج یک تم واک کہ وس یک واودالعےک ہلعوکل اکی اب رٹ اتم مک ایل
 کیلو ایکو ہر ضاع ںی تمدغ کدو ن اطا ےس ےک کے ایر روا شاھ اچ یک اطا کک ویلا کشک کلا
 ین رر قلت سی یار یک تی ی ارضی اد ا لگومہ راپودوکںا 1ے روگ اطلس ےک شی ژنروطب رای رک

 رک پن ادج ے ناتا ایک وک رگ ارج سون اطاس سین خ لا یگدامجءام دعب ےک یا... :رافروا ترارش یس یٹشو

 معاصر دیس اب کس دا رپ دلج ٦ے خا نہا لا. .9٭



 میدرص....مراچ رلج ماس ا ۔ ندرلظ اترا

 یار اکی لع ےک کس خار عا ے داد ےن سیٹ یکی رایت کل باقم ےک سا ےنرشرتسضیلخای گی ا مد ودواایمکل حت وموکں یو ےس سناایکو ای
 ریاربا ول ر کریم یدعب ےک یا ےن رومن اطلس ۔ایلرک حج کوہ لو سیرہلع ںی مثل نامقمر ہام ےن ںیٹشررواایدڑوھچت لع ےن نور اچ

 ےس الل شرم ف یلخر کن ر خپ ٹو ۔ یی ارادہ ذ یکے کش یس ہدنت آے اروا خا کل یشو ےن ںوہنج ایکہ اور فرط یکہلعحوکی کتا
 بابسا ںی روا اول لان ے وت الباع وار ییا ینپا یشودوجواپ ےک سارگمایگوہ روش لسلس اک باکو طخ ھکایخ اک رزیم روا گز
 بات نیٹوروا چی وارخب ںیم لاوشواب یب دت ارود سا۔ یگ تکرار ودادعحت یکن وف کل ار کک تں اہی ھا راج انکی پس لج

 رک کت سارد ی یوم کس نیٹ فن اترواایادہ ےن ڈاکو ادخب توال اراد یوو ن اطاس س ہر زا رجب ےک سا۔ایگوہہناو روف یب

 شپ بس اھت باہم او لا انت اک ن العا روا فیاض ورب روا ۔ ایگ چ ہرصب کک آر قول خ سیٹ یت انچ ایک اکا ےس ےن کف اھم ےن دو ن اطل
 روا کج روا یو ڑوھچ رب رکن ری یا ۔یکورکر رقم روٹ کیا بنات لا تو یار یو روک آر کن کر جیپ دون اطلس ۔ایلرک

 ۔ایگپ جم ںویئاھکس جیک ود اپ

 ما لاوبا تنطاملارمزو یئگوہ تافو سرب یم وہ یت ےک توکع یبا یکدومتن اطاس سی ۵۳۵ لاو. 3 تخ وو اد ناطلس

 ایگ ٹپ ہبلعخ کما ےک لا لنز روا تب مات ی تسکین اطلس ۓار یک پتا تست اادوا یداب ان
 طاس زو و یاس تہب رنگ وہ اپ رپ تاداسفروا ےہ لب بناوجو ار طا کس لار وا نا تست تن اطاس

 ہا ے داد ناطاس دعب ےک یا ایگ سم اپ کرج اطلس رگ باپساد ار است پان کش انم ساک رظخ ید کس لاخسا

 -یکت ساوخرد یکے نا ےھت ڑپہبطخ کمان نا سٹ تفالخر اب ردرواایدرک وکب اج یکن اجزےس نادہ شد ۵ودعقیلذ

 ی تل مپ ے الر ب یارک رت ےس اہ ج ےس وک کک پاک اہک ٹر ناددد سا ...:ہضیقر یر جت کد وم کک
 روا ی ںوڑودرمالرخآ.یئوہ در ئل یکے اجر وااچپ ہغ انچ ۔ایلرکء صابر ایپ رر تک دلج یلاچناروااب بد مکناکی را وکن وف

 تاکہ عرش یں یا بج ںیم ںوند ےڑوھتی درک درش لایت رک اپ سرت دوس کای نا کنار ات زیر تپ اد

 ےناج ےھ ڑم سر اسم عماجہبلطخاکم ا ےر یمن کر والم ےس دش ر تس یلظروا یورک وک رط یکن ادعہ ےک کد لبا ڈٹ اک ت فلات کوا العا
 یک نت شوج ریہ ےک یا ۔ےس اناا ہیلخ اکے ناار روگر ناطلس لال یی آباوج ے تفالف ریزد ےئاج یگد تزاجا یک
 اناجاھڑباک مان یت ے داف کد جت شادی کیک اپ ےک رنک یاس باوج ا۔اگۓ اجاھڑب ہبلخاکم اےک لااکےۓاج

 ۔ایگآھ تا تو ہصاخ کیا ےس تشادوای ا ا۔ے اب سی یقاقنخا کلا ال سودی ےہ ینا دوا بس ام

 درب لس نزن ملات ی باطری لگمزنروگی گز نی دملادامع ےن روح کد عب ےک یا ......: لج یک قاس امارت روا یز

 یھب ن اتسزوخد راف نرو یاسا ارت نارو ساایمگع تک جوش“ تفر ۃفرایدرکخ وکب اج یکدوعسم کیک ےک کر ایت کش وا ۔ایلرکء دعو کت خاعاو

 تاقاط ےس مار تاد ت زت لا ےن ضیلخ ایگ ہمت ںیم تفالارادرد ایگ ادب رکےن کشا یش ات ےک ق اطلس نباش وک کک
 ےس ےئل ےک باران نوکیا اڑ غ1 مہ سابع ےندوعس کک حا ےک سا۔ی سے سا ےل ےک اف تاذ ینپاروا یک
 یز نان اکر ویکی پن اس ئل ےک ےن رکن اھت کور یک گز ےن اسار وت یکن یکے ےک یز عی لادا ںیم ساید مک یر توک کش
 لق ی ود نا ایگ امج فرط یک کر کات نا یبا زوال باکره کس گنبد و آرا چاقو
 ےن یز ای دانہ لب وا یمدرکم برف لایتشکے ےئل ےک ےن رکر ویکی گز ےن سلا اواکفسوب نب دلا حالص یش بونا ن دلا ا اءاکت یر

 ۰ : التماس نانو تب
 ںاہج ےک مئاق چپ رویم اقم یکاردا آرب باقم ےک و کک اع یا ےس ایرو کد حب ےک سا مر لک یلفرواروسم

 -ۓاجاھڑپ یہ لزقے اہل اھکل قر یمارب ر لج ۰ے ھر شا نیا لئ... 8



 مور ....مراچ رلج مم -نورلغ بارات

 ۳ هواي هک کا ایک اب کا اکے ج نار کیف ےک ات ےن یز
 زاد نی یم اھ کئ اس ےن ریو شرک سم یقاساجارقرواواش قو وارطیطخر گے س ایک سر 2 کس ضمنا اطا
 ے فخ فو یراچ فرصت تکی رکورد و شاید لاک ارت ناطاس کن وال
 سے اب کاش وک روا ےس اہ یر راقات ےس ب0 فر شنا ںیہ اچ ر ںی کا ب اورا لاک
 یکے رہ اھم رض انچ ی کر وغو رش ین رم تک اھل ا ےن واش قو واہ فیلخ۔اگوہ ثراداک تو جرات ددح) ےر رکے ثاجاید عد
 تل کک ان یا ا شاد کک لک

 کیک این تک ا ۔ایک وج ےک رکو اک اک و وان کک
 یگ الا یکدقاو ساوکو وس ناطلح۔ایک خر کن ادیب ےک م اق ندر اچوو ایگ ےس رخ کک فر نر اقرار لر
 ل د ناطے د رمو کوش تس فغا دب ےک ےک ماھ کور یکر جت کک حجاسےک یت اساجا قردا واش یقوب یھب ےنپا ےک کب جرم لی وف
 ھا وس نا نر رش

 تے ےک ست ےس از

 روح ناطلاسروا ایکٹ ول ہئاو بئاج یکت طالفاراد ےئل ےک ےباقتم ےک ںویف اب روا شکم ںونود ناودغانچ ںیم ےہ رھپ فرط یگوادفب سیڈو
 مت تو کوب اس جا کیا ید ابآتسا ماقترجج کل ۔اھڑب ےکآے ل نر جت ھت اےک امام
 تقوی اچ یر الطا یک اور کک ےن اوما ایگ مچ لزننراچ ےک گنج یارک بکس ترکی کی رترکشلود وت اطلس

 دلت بقایی

 روا یاس رپ دم دون اطلس او لباس لر ماتم کت لو دو و ارج ر یو :تسلق یکدوعسم
 طی بم را خارج لوس ساق ۔ تاپ فساد شتر پورتال رب

 ٠ لوٹودوکی ئاساج ارقر کود یئاخ ناردیم ےنورسروا تم ےکر چت کک. اگل نض ب ںی وجد یاب ود رکرو آج ایگ ہ چپ وہ ترک امر

 2 رج ترک را ایر اقر کسا ےس لویی ےک لک ایکس سو اسارت نر ارگ فرط
 ضحوا وہ مارا ضیا زود کاپ سا ےک کاب ےس جم کت ساک حوت ریت س یش ےک سنا روادوم سم ناطلس ایک ب

 و من رک رم ےن اس ےک رت ک لم یبدیق دب ےک کہہ ۔اھت یھب راج فسیب سیم ںو قم رک

 ۔ایدےد مما بس نا

 کم و اورام ںی لیل تر ود لم تمر یر کک ایپ دوس اطلس رب کا لا :تاف الت رھا 11 وس

 یر تل روا اردو ام یو ارش شیت ان سا ابوسو ناف ۹ اےس ےگ ۔ای آل یم ےسریق لو تزع یب نس

 بقا ناردکاک ترازو یک اےک رکن کم توک نقل فط کتے رسود ید کب اج یک نگر کے د ترامادنسروا یکرہ ا
 نلاضمر دام سی وسی ایگ الچ سیئاو ناسا خر کوج تصحشحر ےس رخ کلم اچتب ےنپا لرغط کلم انچ ۔اھتبزواکد ون اطاس لیپ ےس او ایک رم

 ج٤ جس تے ۳-۲ ےس یش
 اھت یہ اپ ےک یاو د تتر ار تی داد بم متن یہ اپ ےک تک لم ذارھج ےک سیٹ رخ گم : .9

 چک بسا لود, ت لی.



 مودرصح ماچ دلج ۳۹۵ :نورظنبا رج

 وس ناطلس کی رت رک ادخباھایکٹ ولوادقب ےل ےک ےل اتم ےک یگزروا سش ںیہ ےگ ہا پوپ امیج فیلخ.... خر یک یخ
 دا کار ہجر یوسی ات ایکو ناور فرط یکی اکے کوھ ل یر روا اید اکی ر ایتوک ع روی نس ےہ ےک ہفیلخ ۔ ینہ تستر کم

 ےک لاتا دیکھ دم ےک فیلخ ےن ما رپ هرز لا لول ب ہم ےک یخ وہ یک ےس لیٹی روا یگز بہنا ہہعلقت
 , ےک فضایل مے ےک یورو آل متےک کل اص ااک تاب سا ےنرطعم۔ ایکو دارااک گل اھب ےس گن ندیم رو رک باقم فیکس و
 رنک که ام سل اقا ذکر یک برم کت سکه کس نا کرک یھب
 دیک گ اب یک ور کس فی لات ےنپاراذداکن اد انچ اکہ نت ہللاقم ےک و کف یف ییا یے سچو کاج

 لو لک القا تافاض راس ےک لارواملع۔ایلمد کاج شہلعرکاھکت سلق ےن ںی ....:کج کو روا لاتا
 ٦ ایک تب سے شر مکی ٹ رفس ےس کزج تیامروا ٹر کب طط کک ی پا خ وف دد زاج کیا ےس دادخپ تفالفلارادرکن کر نیر ےن لابقا۔ھت

 ماد رگ اب دا لا ناب لی حس دہجودج یکڑب ےن ششداپردحقاپ ےک لاتا گنج نادیمراکر کا روا یو امیر باقم ںی

 ۱ ے1 آس اپ ےک لا یھب کر فلک سا یم ںووےڑوھتر ایم

 سوار هک ےل ےک یل ورم یک ید ےکرکرات سیف پا ینا لات ادوارادزاب شیر ۔ےااجوہ رو حل ؟ےرپ تاعقاد ینا

 ےک گاہ رکا یک اف تاک نیک امار کس نسوز ال

 زروگن امن ما ےس جو یکی سد تواقب ےنرجت کل ہدعب ےک ےنوہ نک پ تموککت ےک لرنط سس تسلگ داد لک

 ناروا ںی لس ام ںی رکو ستاد شا لوکس روا ناب داد کت لو نا - یکی دت یب بناج یکن اسارخر ناروا

 ۳ شا تم یقه لپ هرات رب نیا شم کس لا اوج ان رگني گل رفط کاذب فرط کن می ےک کک وا بترخوک

 ۱ ا شقر ۔اوہ لب اتم اک ولوو ںیم و اکی یا بم رت ےک ادن: ص7 7 نیم ےک رؤاد کمر وارظسقآ

 ںیمر کشا ےس داد ککے یال واکس فک سار کوہ ین انچایگوہادیپ ہبش لاک وکر ت کر ن ٢م ےنرکح ورشےک گنج ےس نولس

 فی یک بل کراس یک اب ے فخ ےک ناہ یب را رمق تل اک ایگ بیر رپ ایکو پرما ییا
 ےک یا رار ھارا یار ھوا فک رم آب لر نومو ا۰ کک دواک رک وکو شت یئانچ ادرک ےک رک احا تاب اےن

 ۔ایا منت ما صا ت زم ںئ لیئاش ےنرضیلخ ایک طب ھت ےک قنستآ ات ےہ دعب

 رکھ کت سلو درواےہ یگوہ تسلیم ےن اتم ےک لرغط کک وکوؤاد کلہ کرکن کوی ےندومس ناطاس.....:رب داد یونس ناو

 هل ےس ےرسدد کیا ۔ایکل ابقتسا کل نئے دادفب ےن دو اد کک ۔ایگ کہ بیرت ےک داخ تفر فر ایک روک اج یدادخب ےس ایگالچ رارخب

 6۴ان یاب ںوربخ ےک دادب تال اراو ایمیل یاشار ار روس ناطق لودر ۔ےل
 گاه مبلغ اک مان ےک داد کند ےک اروا

 اپ تے ںیم ےرومم ےس ہضیلغ۔ ے ومر طاح ںی تفالخراپ رد اد کیم روادوحسم ناطلسدحپ ےک یاس :ّچ ھے لرغط کت

 اطم ےک ےروشم ار انچ ۔یگےۓ اج ید دب یت فا یا کں وگولنلا ےس تفالخر پردہ یی کش وف نداد وادوحس ناطاس ہک

 دنچ ےک لرخط کلم سیم لقرواا اتم ئی وہ فرصت باقر ہہ وص ے رپ ی روا ۓوہہناور فرط یک نایب ز آراد لموادوحس"ناطاس

 لود ناب کس لا کوب روا هک کا اب حس م نات تہ انچا ن ںوکول نا یوکن اے جت روتاسےک خوف یہی ڑوھچپارعا

 الاسا ای برکا یک ساتم مق ی لیپ نی ای آپ ہلیاقم ےکرکب رم لیج فل رخلع کک یئاھباکس ا ۔ایکغ اک نادعہ ےن ںوناط سر آیات



 میح۔۔ماچرلع ۷۷ نورظنتا ترا

 لے اتاجاین لو 9 2ے نط ترج ےن س یارک سقت زاروو کا _ایر ڑاگ اڑ نچ کیی ایماک ی ار لوم کار نب نادم ےن وک
 دير سا شز زا یو وحسن اطلس ےس یھت

 در رروصی ناو را یگ لاپ یخ مر تفرروایک راک ےس +270 :لاحاکل رفط_
 ناابنصار ری کد وح اطلس ےس ای: ےہ بضف یئ: ےک واو کر واد روس راطلسوکس اکے نرخ سا ۔ایگ ول فرط یکن ابلصا و ئآ
 ناطلس ۔ایل ت ار اکر افدالب مک وج ناہقصا ےن سا ئل اھت سیر یتا کلک لوت ےک ناہخصا لباوکل رخ کوچ ءاھڑب ےل ےک ےرصاحع ےک
 نا ےگ ہر یاب وج یارک ل س م نکا ےس دوج ن العل رک ر یکے ن رکش ار ما ضئےک لرغط ایکب ق اھت اکل رش کبر کز وچون ابنا ے روح“
 لت بت قوس ناسا گے ست نام اس کسب ته و تسلیت اب بلک رخ ےس
 سامنا لہر افر گیں ور ڈاک کا پو یار وا یئوہ تشقیکل رغطک مم ںی ی یر ےک الي ےۓ را او ہا اگل غار س یو واھت ںی
 وکی داباشن سات دبا مزو ےک سا یم ےس اراھتناہدآ“ ے رے سیر اف لرخط کلم تو سن ایگ وا نادم اس ےک یپلایم کد وھ سس ناطلسرعب ےک
 دقایگا درک أ یھ اے لوٹا

 ےک رکنا ےب ہا ا یئوہ تسلقں یم ےل اقتم ےک دشت سیغیلفوکی گز نی لادامتتقو سب :یگاور لسپ میک رس
 ما تو سان رہ راتب ںی یت نشب آے جو یکت فلاخع یکس سم نام ناکام اج ںیم لم ےن یگ نیب دل دات

 وو و سیم یار مت لا اس رفاه لوک نا نگ ےچ دادفب ےس لایخ ےک یز ےس تارطنخ رو

 یک رز ات نا و رادان ےس ںیم ںیوگولےڑب تفو سس اوج وک" کرب کیا ےن دشرتسمفیخ

 ےن یگزر گیل م اک یکے یتشددبا یت یم دو تظعومیکپ ۔ ایکن تشازگو فی د یئوک یم ےناھچب ےناھ رک پاپ ےک یگ ےن ری کب 1

 ۳ یلدا اکہ رص ای ےک لکو ے رر تس زیر مات ایل ڈ یم لیتے رکا کروا یک رت اپ کن ا

 ایک وک اس ےک را لس دارا نان یش او ابخا فض اچ

 رشاوہار بھت یم لم رت نی داری ئاناکں اد ڑوھیوکل سیم یز یاب بیر فیکس لکو تو :یج وم کا یزیلغ

 کی رکی گدنب ہک رہا رہا ےس ائرایشوہ کد ۔ارواایکم قر کاج کپ ےس لے راے ہیرو عت اک

 ر ERISA اقا لک ےک شب ںیم وما ے تببکغیلخےس سٹ ایکوم عن سار ار کر سروداریا یک شر تس فبلغ

 ایک ادخن ےک کک اد "ا یاو رص ی وترد شارو یکی ایم اک ب جھک ابر ےک

 ۂفیخ ےل سا ےاپ درک راکق ارطجوحس ناطلس کی درگ ذی ےہ بک رس شش شی
 اھت ایگالچ یاو باہ یک ت فالف اراد رک وچو رص ی اک لسم

 نیو اد کل کی ٹر جیب یکی او فرط یک ن ادمج دعب ےک تسول رغط روت ناطلس تقو سج جلد وتس روال رغط
 ر ار ۳چک یاےک ناےاہذ اروا درک واک رک یر مولر مزا ران نچ یاب بنای رز( مروح ن اطلس )
 ےک لگد الب ےن لای انچ د سو عکس فیفا سابق فرض کل رک لا نریم یک تو ںرخط کت ۔ ایلرک

 ور کر کفن یو ناطلس نو قے ےک ےن رک نب ےدومس ناطلسروا نم خڑب ہل وج اھتایکربایلرکی ھب نوکں ور شک

 ناطلس تقو ےک ہي اقم ےل سا ھت یال یتا رس ےہ اوا تح کیا ےک نوف کر وح ناطلس ےن لرغ کلم لیپ ےس ےنوہ ہل اقم چی ےک
 یبا اھکت سکے ےک ی تاب ےپا یمرخ حنا وحسناطاسر اانهر اچ تس ی اوا کک مبرصح لاک یر دوس

 اب

 ہر

 ےب لاک )ےک ۳9 اس تابان لا یبا 0



 موررص.. راه رج ع7 نورلخ عمارات

 PET SET رکاب گاه لیگ نریم دوس... :تسلتل ار یع لوس

 ے رک لام کت سک ین: لا ناافصا تاک هاش قو یئاھب ےک سا یئالس شب مع ان کس اا وند نا کتب سلط تم زاجا یک »+
 روع سم ناظلسردحب ےک ںا۔ےتد رج کس جراید راز و قد ایکم ایق سیم اشک جدار خب هاش وبه ےگ آارخب یک کرل
 ہوا ےس اوہ وارھ قد لاراوس نکس اب کس لوس کس لا اننا بام بن بلال سر ایکو لاد شوارب
 بابساو لا ۔ ےہ وکی ا ےن ےم ےنمضیاخ انچ ےھت ہن ماف گے کج رب ےک یکبار لا قد یخ لو
 کروا یگ یم قی تیر رند یاد ےن دس اوج یر AS مازتاد ت یکم مر مرا

 ار نادج کے اڈ نچ کای اک ب ١لرخغط

 یکشیلغ ںیم تفالخر اب رد ےف ۓ وہ تسزو ساوت لوکس دوس ناطاس پس یم دادا تقی اراو......: :ںیشناس ںیم توا اراد
 یاب پس عن تم ےس بر ہاوہ تمدشاد رب لد ےس تسل اھ ارم ایا ضطاشیای دا ید ایگ ےن ہفیلخاوہرضاح هک رب تو
 بردی داب رني غد روس ناطلس اطلس ںیہ رایتوکے کج ھتاسےراہمت شا ش مم ا ا اتاروا یم رکی رایت کے اے لرغط

 ایگ آن یم تسوکقاراد ےنپا خور کومٹاےس تفوالخ

 ام لب من وسط های لب تم کیف -_ لاف ک ےب ےس تاراخودمت اوا فو ےک تف پوکی کاک وارا

 یاوج یخ کن کل رفع لک اقا ایلاط ھتاس ےباوکب س نا تہ آ تہ آروا یک ورش تباکو طفل انا ےن لرغپلک مرا ایگ جب
 رافر وک خیا فرصرگی کدہ اپ رق فرط کب س نادا رت ف ایک رشت دی قوا اپ ےک سش یا ےک پدرگ
 نان شرت فیکس گام کاپ وصال ارام اپ ات مان یا اٹک اسا لا ےک اےک ک
 -یئگوہادیچ یکدیشکک رح یل یم ںی اے یاس کت حا وااکور ےس سا ےن دوحس ناطاح ایماولب

 لا کد سار فا لرفف کے سذ ےن یاس :تانو کل رخ کک

 لیبی کف رط کن ادیب ےل ےن دوعس ناطلس یو وپش رض یکن ےنرم ےک لرخغط کم سی واک ماہ کی کوہ اتتاپ
 روعسناطاسر ا وت ان م اک رخ کک یت اھکس یش ٹیکت عاطاو یرادر بنام فر گوہر اح ےن تو ککمء اسوردوا کر کل وت تععاطا یک لا ےن
 اقای ام کس سن اطاس تا کس یلاید لٹا نپ ا ایکت مر ود لاخ لاو ریونا یب دلا فرش ترا زو ناد یکتا یل کز ع م نادم ہو صغ

 ووعس ناطاسوکں وگواےڑب دنچ ےک توک مار کوب بروس ناسا... رش رس لخرواروعس"ناطاس
 نیم ںیٹددعحتاس ےک ںوگول ینا هری کی لر نر را ارج رز سلا ز کب شتم ے سیم نا یو اپ یگدیشکو ترخانم ےس

 تعاطا بش تس یف ےس نم رک کن ارا روا یکت ساوخرد یکن سا ےس ضیلخےک کرایا یگ جلنے روت ناطلس ےن بناات یگ ق دص

 ےک ڈے اوس یر اپنا - 0 +7 روم لی آ کیر اونو

 ےک لج داد ارعا وا ایگ آں یلاو ساپ ےک دوحسم ناطلس ںیش چت انچ ۔ایدرکت اور اپ ےک وگو نا کس اعم نا امام امت مود

 ینہ ڑب یگیشکو ترفانم نایمرد ےک دوعس ناطاسروا یخ حرط کارگر یک مازاد تیز ناف

 هدف 01 موسی ےک نرم گچ تنم ۰ 7 وک ل ےک گنج یکںییئآآ

 روا تی دداریبا فالخےےک دوعس اطلع ےن سارھگکیکب لطدا اےس ہرصبرنزوگا ایک اڑپ رک پل عن مامی وفا یہ

 شی ۃمرظم اک یاغ۔ ےس رےترکو :دعو اک اد اروا ےت راھپادبارب رب ےن رک نج ےس دوعس ناطلسوک یلخ وو ےت باکرمت کس فلج قوم ءار ےس رود

 یا یدک ورک وچو یت ہے ںوراومر ار نرم ام لات ستاری ن ہفیلخدوخ یم نابعشہام ےک ا دعب ایک 0 2 متو روک



 موورصح...مراچرلج : ۴۳۴۷۸ نورظن ات
 ےک کرارا تع اطا اک یلخ ارعا ےک ںذنابیب د۔ یئگج پک مت ارب تاسدادقت یک روف کل اے جو کس ل آی رب نم نفر ناردد
 یر سس ےس اب یک لوگو ایام ےنپادوا یک یگ وج لد یک وکول نکا ےن لا ۔یئکل جت یک لوکووس ناطلس ےھت ےس رول ولخ
 نا نرم رک فو سر روس یاس و تب کر کشت یر دارت
 ماچ غارت هل هرکس رگ دوعس ناطلسپ 1 ایک الہی ےس نایاب دذآے ندوی دواد کک فہر یتا فراز

 ملات سش نم شکر یم نیروا لک نس لو لاروکرادراپ شو ایدرک وبا یک وید ےل ےک گپ ےس دوعسن ناطق

 ایر فرز مارا کس فرزاد سن _ دشت فرج ترم تل لیدر لا برش

 ای رو 1 رسا اکر رس ذیلخ نادود ےک جامه آف یا 7ں وفودوکم 2۲۹ نامقمر سیا سک تم ناطلسوافیلغخ

 دو یو رمو بق غش سفیر رکھ لک کروا بم چاپی سونا

 بو لث سٹئایکوہ آر گتیمحفاطا نپادشرتسمیغیلخ ینکگ اھ وف کہ یخ یانچای درک مپ بل ار اڈہ یگ توا اود اعا رک
 دیت ہم * بانس ملی شل کارش طیور اقبال نیز لا فر
 -ایگٹ ول ب اج یکن امہ ےس گنج ناردیمدوم سس ناطلسردحب ےک لا ےگ ےیدرک

 ایگنادر ب اج یدادقب ےک کر ر تشکر ئے آ و20 کیپ ریما ےندوحس اطار عب ےک ام کا. ٠لر اکی رافرکا یشلغ
 ےس یا یل واوا والغرق یل کم ضوکب س یت کاما نج رش رس یخ یاب سیم رخ آےک نامضمروامود چٹ انچ ۔اھت کریمه لا
 رعد نر یر ماہی اد ےن رو :ےورپ یار گل ذیل ےپا ہوروا۔ اوہ ےریص را لا

 نوخد تشک۔ ارگ یا دو ارت کاخ لوک بم دز دع اب لین طخوکب یطخ
 نما ےک داف وت ےس اوہ ی تھر ظنفرط سج کک کایہ کز وچ یش بحاح واک ۹ لک زاورد ےک ی زی میگم اب ک

 شتر امت یر رو ص کت ہشام

 درب و وو ا ناطلسن انچ ۔ےایدرکد لب تفلاو کپ یی نرم رویال نداد بلک 1( یر 735 لاوقمام لیہ صر عی

 ۔ وم رٹ یچ تاب کت کام یم ںی آے ںی اھ بر رستا سےک ساردمشتسمیفیلخ یکدیقر وا مداد رهن کج تاک اد لک

 کیادشتسمیغیخروا۔ ایکو ہہناور بخاج یار موعتاسےک دشت سمغیلخد وس ناطیاسیکں یہ ےچ رکن ایپ ریو مج... :تقالخ یر شار
 ناایمرد ےک دمشرتسمفیلغروادوتسم ناطلس ےس تقو ےک یگاورفارم ےہ نون نوفتسد کیارپ تطئاط یک سے ایگامدرکر نب ظن مہ یخ و دلع

 گام لک سام

(rتا ںی تا جزا لوح تگ دوس  
 کک ںیہ ے تنا راددخ تس فیل تو یک ےس ک۳

 و سلف يکب ترم حس لول ےنپا ےنپا وک انس ےن ءادکو ےک نیر فدعب ےک ےناج نیک ان. :لٹویرختسزغ
 دشت سمذیلخ ےل سان ےہایآدصاق اکر جت کلک یر قی لذت. لک اس رد اچ کت ضال ےک رک سرور ناما ےس ےک یھب ادب

 ہے اے ےس رپ دلج ۹۵۱فی خا نیا لاک ۰۰۰0 ۔ے اھ, نامر لت ہر لج ٦۵۱ شا نیبا لاک... 9اھت یئاوھب ازاپ ک یغزدارط ن ب ییز ویی ۰۰0

 ا مت تلتتب تاج ےڈوکیک اج )لاج الذ یک قد ادا نه زود لکا تالف ےادراپ داپ یکت ف الخ... چاه
 ےک یادو تو ےک یر اوم یک ں وئارھکب یی اج یک اکہ دیشکے ےنوسرپ سار واجب اب ے ل ایک رهن مکس یر ھقلف( ںیم یتا ید لاڈ ٹاس
 ہدلج ہے یف اقا شل تله تر تنور ۶ ییا روا ےل کا ینا ئاوخدوج وم یم ند یش اھت اج ای ار کاٹا نت اس



 مر مرا دلج ° 4 نورظنا ترا

 بصری ناریمبیآ مپ كس پک کر شم یلغ یگ مرام ےک ےس ےس رک وح ناطلسروا یو یش ات ںیم یگاور یک
 دات ی بیلصرک فٹ اروا ید رک تا اک کو تز یک اروا نک صرع تهی. ایکس نفسی رک اچ ات

 ایگ درک ےک ترکوں وک تانج ےک ےک اچ ےس داب ےک فیلخ اب دغیلخ لاسورتم ےڑامس۔ےہ اک ثا٣ یل مور ہت ادیب

 اتد ۵۲9 شاب رش تس ہر ارث رشار
 یکت طو کلم کارا دارا نو زور نر سفال تر فتا لو روا باک ارعا لا... تاخیر رولا

 ےک کر وہ ل شا یپررفم ای آل شش داعی بج ۔اھت ںیم یتدادشب تنو ا( مداخ کشر تس لغ ) لاتا ۔ یئگی گدی دچقتیکت طالخ تہہ سیم یگدوج وم

 دو پا شاپ ورا بیگ
 دوس لای تس نود انقدر نوفرتچ ےک یے  دخشرتسمذیلخ 5 نا

 ایلام اکیا چارت چاي ےک یاو ماف شرا کیا ےن

 سا ےک کل س نا یک یدک عطیہ ےک اج سلع اپ ےک ہقدص پاب ےک سا مادخ ےک ساءرکشلاکس ا دعب ےک کی لو

 رگنادر بناج یکہلعوکےھج کیا ےک ن وینا ےن کین ماچ مان رگ عادات کبری ذوب ای اچ اپ ےک

 یلاروا یٹ کی ئافصروا تن اصمر کوہ ضاح ےن تدص تقد لایا دادفب وس ناطاس یم ثا سک یی ی شہ رانکے ہلباقم ےن ہقدصر حا د

 ابد نام

 دارفبذس /لوصقرزوولا ےک دو اطلس وز شتر رب ست ےک دشارقیلخرپ تفالخ تب. .:ووتس"زاطاسروارشار

 لزوم لر نایت اد کیا لاو ايد باوج ی وار فی یک را دارحآ کش روا ایک دش ر تس ف یلف پاب Joes ا

 دشار ذیلخ ےن ںوگولادب ےک ساکن: لشوماخ رکن کیپ شش ءاہگہٹ لا بساکب سود روات نا دار روا باس لای ےگ سین

 دلت آیہ تل ہی شاد یلغ اپ درک ںی ورردا ناماسےس نی ارواےہ سیرکایکے نک کت جا لے فف شہ کا وج ےس

 -ےۓاوت ے د یدروا کر گھ کج یارک مم کد ات رش یر کش ںی روا گہ

 . شفای ان مو 62 ےک ےۓ وا تط اطخر تر کوہ راوی ےک ےک ارما شک دعب ےک یا ..: گج کن اطاسروا قبل

 “اکن اسارخ ےن یار کل گلے تالار اد ای اہ رام ےس گنج نادیموکحخ وف شم راے ظر اکر خآروا یئاڑل یکن اسی کہہ اقم ےن ر

 اطلس لو راوی اہ لک نی نب م تلاع ذی ی شتر یک امب با کن اسرار شرم لار

 ریز او ی ترفند مشرف دوس اطلس ےس قاو ا ےس رر ط یکی ما نا نا دردناک <

 ِ باک تا نرگس فیل وا ور تعاطا گن اطاس تمبر

 ےس ار لک دب سچ طیب ادرار یاس ناجا زا اطلسنتداد فک. بیمار فلت

 رک لو نقص ناہغصاو ناہقصارنروگ کل قفس نو( نقی )راد زا شمس موم زن لایت شناس

 دارو رس مش ضیا کتان ددخورازا شتر وند کلک جلب یورو ارد ںی نیا ےس لعب لع

 لپ راس کباب هستی را ملا لب الا شتر رفقا اب راد | تن نا

 تاپ هس با ندزنچ وایت رز قرص نر انیلالالمتتطاسلامزوپر ناپ ےک یس یگز لابق ادب لابی درکار

 لکم یتا ےک سار تای یا ےک یک یکک یزو انھتلا یکتا ابا رفاطع ترا زوو توک ار نیل یو رکشاتس یک اذن



 ۳۶۰ نورظن تاج

 ورک 1 ےل رکا ب ایما ام ےک را ےک کر فر کوک ٦کی ساروا یگ او اش قو سرو ی اینو
 ۔ایگ واشر رک اف ںیم

 ےس ار ےک نامسارخے ال ےک کچ ےس دوعسس ناطلس ےن داد کلمدحب کس تاعقاو نا... طخ کدو اطلس
 رب قرعه و ی o ا
 راس شک ارگ امت تای ار دا آں ئاو تاود و نارا اا ماتوا کا کک اچ یادو ارم ماتت رواد اد کک ایگ ییا
 رات تعاطا یک فیلق ےس ناجو لد ںیہ ھوگی ںیم سٹ ایا اکدوعس ناطلس یم تار ۓاج یک ئار آکر حمد وا گنج ےس دوعس کک ےس
 ہت روم ان رکت لا مے دو سس ناطلس ےن ںو نال و ورک تل نت اراواخ انس فی ےس ترورضای کی کک نج ےس لو

 دایرکت اس غار یونان سیف اهر
 ارغب ےک رکی قاسم لار ره کار ےک اپ ت باو اب با وج ےس دوت اطلس. :یئاکان ںی ےرصصاحم یکن اطلس

 بجا ر ئی ہرصامم کد ادقب دوم ناطلس کت ند سا ا رقت درکع ورشرام ٹولے ڑاہد ند یک نب یک وی مئارجروا ںوش ابد اڑ ھر ارگ
 ےگ پے وہ ےل اک ںویتشکی یم ییا ایس او روک اط طش صرع ایکو تاور فرط گن ارج گاه ون آد ظا ترو کی ایم اک
 ۳2 یاد روا ترک وس اس اد ےن رکےن ند ایلرکغ ر باج یکدادفیر جب تو یا ےندوحس اطلس اچ

 الت یار یں وک اسم ارگ دن اب تسفای رب ا انپا ےن بس یئگ یل لا مرک نا رادو ارعا ےک شال لایت
 لااترت از ها تالاب شن "آے شار فیاض اھت ف ورع یم کج ےس خوف کد وہ اطلس پلاس رخ تو

 ایل اراک ل و موسس فیفا کس لول مچ اچ نریم

 ادارن العا اک ناد کا٤ اوہ لق سواد خب تام ےک یفایم اکر وح ن العا واو یھ لہ رعقیذ ںی وہ رر تپ ...: ارغب وو 'ناطلس
 رتا 7ر لہ ہلباقتم ےک دوعس “۔اطاس ںیم تو سب ,ھتناھکک امن امزب لیٹ ل اب الھک ما: فلح اکر ش ار ہضیلخےک کب طور وہ وا اہ اف
 ےہ اھل زن تند سات وہ لاتو لاج فورس ےس رھیا یس دوحسم نلاطلسای ںورکعن ورق نک نج ےسدووس ناطلس اپ لوک
 ۱ -6ل ورک رس تفاطظواپ آه اد لی

 لاروا کی قفاوم ےس ۓئار سا ےن تلک ارماروا تلود عیکاراایدےد یگ اکی لوزھمےس تفاظ یکدشار فیلغ ےن ءاہقفروا ةا

 ٤ 0 روا ۓاج ای درکن العا اکی ورح یکدشارہضیلخکایکرداص مکے دوج اطا ےک وہ ن س ےک بسپپ سنا بان

 کمان س لا لس یمالساد اب مرا را خب فرق ی ز وا رعب رب کیا تفالخ یکی اچ انچ ؛ اج ایدرکف وقو ہل اکم ان ےک سا ےس
 _ایگاد کف قو لخ

 0 ص7 ما منش نر

 5 رز رس کشف اک ا اک مو و
 ود لوم تامر ںیم ت کی اوا ترعب ر ےک ر کس یئانم ےک نامشےک تاماروا تقالخوج ایارکر ریکل اعفا بس ناروا بصح
 لوز ہزعمایکدشارضیخ ےن بحاص یضاقروا یک جات دار رک دوم یی نگر طب ار ںی ت یب اق کت فاض روا تما
 روس ناطلس اھتاوہ ایکس اپ ےک لم رززوگ )یز تجار لو ناو ین یلیق کرک انس نیرو رک اص



 مورص...مراچرط ۳۶ نورظں باًتراج

 بلطے یہا صق تحسب زادہ وبا ےھت ھتاسےک سا ی القسمن بارار زوروا ییز ہلا فرغ تنطلسلارزواوہر اح ںیم تفالراپ رو

 تی روت ی رکاب ےہ ےن روحن اطلس یھ م کتک عاق اھت مکارم ےن ہفیلخ ۓ روادوحس اطلس ایک رک تالف تے رک
 ہتلارمال یا ے اروا:؛ے اکو ھا اک ذ یہ وہراپ ہعقادرب ۔ یک تھیم ےس 3 اشتروا ء اھت بص اٹم باپ را٤ تیلو کک ارادا ےک یا یل رک

 23 کام کالا مات نا کوکی لوح اید ترازو نر زور ط نب یی بدلا فرش ایل ب قبلا

 قبا ےک یا یک وکیل بہ زیب ہلا لاکر وا ایک سرکار وب مومن سن نوبت يک

 ٠ اهل لاعت ےس دہ
 ےک وواو کوے فیس وف ینا ےن دوعس ناطلسرعب ےک نیل تری کشتی... کج یو اد کلر واذومس ناطلس

 نایاب آے رار ایگ ایی واد کک عب ےک برتنے گی اتم اس ےس دو اد کلم ںیم فارم مات ایکن اور ےل ےک یپوکر روا بق اھت

 ین مس نون از نوا عن ای تاکنون لوس و ذکر ناتو کار
 ےک کو اگ آن شاواووتس اطلس یاب تا لااقل سو تو ساواش وب ای رکء صامم اک مشت رک روا زما اے رواد کک

 ناور ےس ےک ےس اچ رتا ےس یار تپ یک وف دادیا ساداش قو ید ی کک ماش و جن وف کیا ےن دوحس ناطلس یک ساوخرد یگدادا
 ۱ - یئہ تسکشیکء اش قو اکہ اقم ےس ییرایشوہ روا یگادرم یئاچنا ےک اد کل ءاوہ

 مت یم یدادقب ےن رکن دصق کس موش لف لور ںی کے فو ادو ناطلس ںوٹو نا.....دشارشیلخ یش اس
 ہبطخاکم ان ےک فیلخ ےن ےن یگز جانچ ایک سپس فسا ےھڑپ ہبطخ اک ان ےک ینطڑکی گز ےندوتس ناطلس نارود ےک مایق یارو ا
 فرط یک والس ناوک را چرا را را ا ےک دوج اطلس ایچ رک وچ لام رخ انچارزگراوگان لتیراکی گزوکر شاد ہضلخ یاد
 e اما ناد ورکی ارود یاس ول با کل اس روح ناطاس کی پا گلو رقص ید دمو

 ' ےھت( نادوہ نحش) نیمگرامخرتنسروا زتترنروگق سب نب مہ 0یمالس شقپ یم نج اوہ ضاح ںیم تمرغخ دوس نا تا کس دو لک

 وکی العم شتو یک ہلا اک جی ازم یر ونشو بارم ما رتاو تزروا کت اقا تس لاپ مرتخ لاا ے ںوگول نا ےن دوعسم ناطاس

 ادرک ورشا ترک اغ ےس مد اعر ےس یارک کت یان وار تضاد

 زرو ازوب کوچ یہ غار اوہ ترک یز یورو یگ: ناور بناج یکن ایا رذآرکل گے لمر شاری غ...: تواب کد شارپ
 سرک یما ےن ںوگولا نا ےل سا ےھت فلاختےک لاروا فان ےس دوحس ناطلسہدواد کلر وا لال روگ کیب لرخط ن شراب عر یماء ناتسزوخ

 چاچ ےس اپ ی کہ رابود تشیب کت فالخ یک شارہفیخ ایکدہع یھب اکت اب سار واں یم اھک یم یکے ہ ردعتب شاپ کس شرف لاو

 شا فیخ کا آی یب یاھجپ ان رک کر وغ” تس اوخرو یک ور نا دار لک ادراک اپ کس رشارضیف نام. ارلا

 نا ےس دادشب تفاھلراد سچ ےس ۲ن ابعشوام ےک ہک ات کش وس ناطلسریخ انچ یگ تروح ن اطار ف کی اک چا یہ گول نا

 ۱ ۔ایگوہناور فرط یکں وکیل

 ےد تسکگوکں وکول نا ےن دوم ناطاس دعب ےک گنج فون کوہ لباقم بی قو ناتوان ....:تسل یک ں وج ول ں ولوو
 رھا لوہا کرام ٹولرواایگو ہت تر کار ارس اک ای وار کل یے اس ےہاوکس ا ےس دوج اطا ایک یارک ا کوک راف توک مو

 ےک رک اس اکی یک ف دوس ناطلس ےن نشیلادب روا اوب ایک اور ںیم بق ات ےک ںوڑونیوکخ وف با روس ناغطیاساوہ ایک اپ
 نا« عم ترص ںی ناروا ایگوہ رر گپ در گی اک ورتامکےک وح الاس ایکو مرگے رھپ رازراک انہ رواابدڑاگہ زی اکی اڑامراپود

 ا" 9 لس نادر وارد کج ناریم تاو ا اھت رسوب تر نایاب آرد کک ب ا رس

 ساحل پر شا نا لئ 0



 مودرصح ۔مراچ الج far نورلف جرات

 ےک رون اطلس وج واں ول رق بس نا تنو کا اے ئاچسا ڈک وک ی کم یما ےندوعس ن اطاسیکا اوہ ولی 2 از تفو لک یم تاک
 ۔ یکی ب ے گنج نادیم لی لودر وہ تسکین رکا ا آش ناتا بی اسی سیا ورال ےگ ےک رتا ےس کل

 یکن اادعج ےن دئاد کم دون ایک خر اکن اییلب آے ن دوعسمنلاطلسدعب ےک ہعقاو لا... فر ناتسزوخروا یراف ر شار قل
 عی ٦اف ےن نون انچایدوروشماکےن کج رپ لیراف ےس اھ ادرساکپ ورگل اوج ےنہ زوایگ گی شار یخ سی تا ےتاھڑ مد باب
 اب کیت سا رک

 ےہ چو انچ یک ی ل کج ے دارن اطلس نیما قو نرود تاعقاد یا لم دادفب اک اش قول
 لاج نج یک م: کوشا پواروا لول ر ازاپ ےس وہ چوت فرط کل باقم ےک یا اقرا مدان ر طم روادادخب شا اهب اچ یکوادخپ تیا اراد :

 یال شیک آباد مار مو لے هاش نوک کک ت ل اہ ےگ گاہ کر وس ڑ وچ وادشب ء اسورواء افر شیوہ کرا زاب مک داد کر ترانو
 دز رار وک وکو ناروا درک ورش تروا کیچ اواو ےن کا اب ٹولرک آں یئاوداردقل ےن

 نیب نم لہ ےہ نرخ کت سا مارو ایروان ام شاپ ہلع ےن دومسم ناطاس دعب ےک آے و نب دص
 و ا رجا

 تے ےک رو یخ کر

 هواوی ور يترا دیک دا ای کت ورد اوٹ ما ایگالچ رافدواد کک ےگ ہر شخ وا قرفتمرکن فی کال رگ
 نقاب رک راک اھ کت قد سش سیٹ یو ٣ن امفمء یب وہ ردت ےھت باکیر کس لجن لو یل اسارشدنچ شی تنا رد ایگالچ نابفصا
 ایگ کن کس ناف ناتو ماتم ےس ا اا ڈرا ےک لک اپا

 اک امز ےس ہجب یک سولح یب رپت ند ۓاآروا یگ وما فئاوط یارو ایکو مار لاس ا۵7۲۳ تاقاد یٹ ۱ :تالع ےک ج۵۳
 ییا آس لار اات ترک آے دادخب تالت ارادے فرط یک ںوناطلسوج ہک ان ی الخ ےگ لگ زادرد ےک داسو ایکوہ ںورل گن
 /070 ید مانا تمرض ےس یر کا رنج تراواادذب تورود آی کس من( لنا یزاف)رگادوس

 ےن ںیم ےرمیکوادشب تذافلارادر کوہ عت ےن ںوگول ناہمکب ت اہی یئوہ زدات دای ڈے دع لاس ارام تو کلش دا« نرخ کرنی د
 ےک ہور کروا سوت یک نرگس هر ا تنطلسلارمزوروادادقب نم اد اچ لر انس کمان چاه ادرس کس یاری

 بس لا توادع یکن اد رکب وسط فرط یار ذی قهر روا ز مس لو وا نا ےناپاعروا سلام او یورک نر ورم
 رحب کس ندرشچ روا رلاژ شم لی تیب ریس رو رب نشو _وجس ناسا اتو لو نا سیا لاک
 رک شن دلار یا اپ < تب روز بن لار

 شیپ کام alc اچ دادخب م لو الا خر واب روح ن اطلس رود کوی٣ ن راود ا... :یئاعمای ںوسکیک سی رارخب

 مگ وچ راے ورک اوم کور وتت وتی ٦ سوار فب تال اراد بج چرم اھت ترک اج اچ ش ںوڑناہپ سٹئام رگ اادوااھت رکا کر سب تار
 نے وال رکفاس سکی فسا لا ماوعایدارکں اپس ہپ لو زاورد ےک ھم عم اجروا ںورازاپ رکا وس ناوم ےس

 ۔ایدرمگح درشانرکواپ ےس داماد اس

 رکے عا یاو نیب نا یم شین آیکی طز دار ط نب یت نطلسلاریزوروا یختخٹیفیلخ شی: ن٠ نا یف یلغروا تنطلسلاریزو
 اب ہکاج اپ ےک دووسس ناطلسرواایگوہادیپ فوغ ےس ترک پوکت نطاسلارمزو ری انچ اھ ترک تھ ارکارپ وم اکےک ہفیلغ تنطلسلاربزو
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 را حس وان نکس اي کلا ترازو کل افسر کل اف ید تنطاسلارسزو ےن دوحسم ناطلسایکوہ نگ

 ناو دهس گير لو لار رگلوز سیر دعب ےک نددنچ رکا ورکر رق نایین یہ وو چوک عز چاتما یم یک اروا و

 ے د لک ترش یکی اغوا زو چ اچ انچ ایپ وجوہ تصدی وز لوح آرا رب تفاوت نایاب

 اج اوت شهاب تساورد یکدوحس اطا ےیل انچ جت الو مزاج یکے اجر ھکےک روا نا ایسوس

 ۔یگدےد تزاجا یکن

 ی اات نرو ھر صاج ل کر ما ےس ںی ماف ےک دوم ن اطلس ایگ درک ل وحوار خب نور« نی هلال خوی ۵۳ ۷۰ ۱ : شو ار خب

 ی ارحااک اصقن ا ےن ساون ایپ ادب تفالفاراودوتس ناطاس بج نک ااھٹاورمافدح ےب ےن ںوشناہوا ےس یک بت لاوہرومام ودع

 ےک رم زو ےن لوشابو اکے لیا اپ ہن ہد افوکں وگول ےس یکی دلا جرم ارگ درک تار یدک  ک

 «ے ےس رکا یلص یھب دیپلم نت جا ےس یک ترا لاب وچ گی کز اب اہ ایت الار اکووعس ناطلسوچ تورا نماد ےس

 ایک ےس ب ان چ انچ کریم ترب ےک رکندا ناک وگو اپ ارجوا نوش بو عکس اف ےک ر اربا ے روس ناطلس یر۵ ۸ے

 نم لادن کا ئل ساےہ یک کذاب زاسےس ںوشابوا ےن تدراق نئاروارمزو با ےہ لیون وئب سی سا اک وداز زا مترو

 ایی بیل فور نا اس اچ ده بیل ں وزر ارحب ےک شیوا نیت کی یکے دوس نال

 ی اہے مت م ےک ناوک کش ایام ںیہ روا ےک کک ب ھوا رک شا یک ابو نت و نارک

 ےک سا ییدومہناطلس نی گم اوہہقادر ناشاقھتاس ےک خوف ینا ناتسزوخو سراف روک ہلاوب سٹی ث.....: توا پز اوب

 یروعش# *ناطلسر کوہ یت نور کت اقل ےس ےس زرو ميان زد لس لوک نا یر نلاطاس نیو اش نامیلس کیک او ارب

 رطمروا لاس مااوہ ہناور ےس دادفب رکوہ عطیہ ہقاو یارو ناطاس ار ضلع فکس روس ناسا رپ تستر کپ تفلاخ

 ۔ایگا ےل رکی اک وم الف ےک زور دان

 ےہ دو ناطق پ تیبا برش جام کی لرزه. کیب رخ شعرا
 نرم ار واووتس ناله فا روح سال یھ شیوا لو نان لیماک ادوجواب ےک سالار ابا

 لوت ںڑتابا آے ےس وح ناطلس اب هاش نام یگ رشت اوخوا ایک اچ روم( برے ر فی ا

 ب یم تم اص م نیتی رف راکرخ اتا درک الصا یکں وفود نرادبریمایگےنوہوکشکی ںیم
 ین رد ناب آه تولز کس اوج وام کس لو شناور رها سا نگو تکی تارا

 5 ایا ےس یکم اطلس ےن ںوگول نا اھت زد اکر زاد روا یی د ترازو یکدوحس ناطاسوکتسارد نشو یہ تیانع یکے موک

 کر ناله لات تقی ها نا گزار تریاک

 ایاھٹاد ما ہصامن ےل ںوکول نلا ےس زا ایکس ااھتوددد رپ اک روا مزام ام اکن اطاسوج ایل ال ےن ںوکول نا کر قرن کرج

 اھت اتر امن یھ دوم ناطلسروا ےھت تھی رکےت الوقعمرد لنڈ کیلی سیم شہاوخرہ کد وع اطلس

 تمور ایک ر ناطر کمان فر وحسن اطا کیک ڑب گنردع سا الیتساو مکشاکن شیاادب عر یما بج سز ی کی ارپ را

 تی اخ درک رھ کسر ےک یہا یک وا ےس التب ت الا سارک و بواب ساخ ےن دوس اطلس وتی 1شم ضحق ےک سااروڈ گا یگ

 ایآ پاک کیپ افرا والس فان ته روا یئاحاکن اطلس باب وج یل ہک اہزاسےس ءارما ناچ اے

 رفقا شمار لک تاتو.



 ام ور rar نوفا
 رے کرکے شی اع_ ناچار نشد لبوں وریمادنچ روا آب کارو تره اچ
 دید ژ مارک مپ نا ال تربت یم وف نا هد تو ساير یا

 رز تب رگ سه سے را ار یه... لت کارا
 لا ندا ٦ے تفطالو یر ےس سای بام کی ارور سم یاب
 رج مرگ سوم لیدر رانا هفس دوس ناطاس اف زط یک اطلس تروم رھے ڈ راک ڈبے ادد انچا یاواب م

 دابج شی لا فاظ کس 3 اات وا کیش قوا فا تس اروم ا رور ابار« لوداع« قرت مناد ےن اطلس ا
 ۔ایآ ںی و و اپ

 مود

 او اف سل ناچ 5 کک اف هاو | اب
 (, 99 صید یدک ی اعڑ ر ن ابنا
 اگر رپ اوب ارور جم ے اے یری رفاه مم ۳ ارم

 رام ايد انکو رمز یب کے ناییاک ن روم امر 0 7

 ناسارخے ناک واک یب فرش یکن اد تاچ جرم شرق سیلاب شاقول سس ناف
 اک س

 پاک یب شئر یم کت نکن تن سم لورم چو ن اطا تنو ی: گاھ رک یب کان
 روح ناطلس ںیم وڈ یہ ے وتر لاھتاوہ ارب کٹ کٹ کود اب اک تیلبا فی ئاخ یم ہ يلرکل اش لا لوریش شاخ روا نوجصم

 ۔ےگ ےنوہ یراج ماکحاےک سا وا وری مارو دلی

 ار افق راک س وے ںوہاگن کد صو وقار فا اگ یی وکتاود نیکاراچانچ یاد ںورہما
 کا ھت ان وہادیپ اکل ای شات مکس زا رو ندا ساک کم ید یک اس ںیم ںی اوہادیپ لاخر
 لر ےہ و زرو کوس لبش نوک شارزوگاک قد ہمارا ہچکی دوتس لی ےہ ےک ل  فرط یکق اردو س ناطاس

 دادف لنا ےئ ا ناول ۓ وہ سرمای جوراب لس فو کس ناہ رہیا کاری اوری ۵ کرن افط راس دیروز
 نا گے تم ںی ادب تفالفاراد گپ 1۹ واہ یو نر سارکت ممه نی ای رک ار روا

 ۔ایدن باوج لوک اے ںی

 رابات تا ےک ںوکول یک و دو اطاس نب ےک رفا یھ خا ر ےل .. :لاڑروار و وار یو ریما
 ین لار ور یا گا ھج یو دب روا وگو یا ایک اھ تیب کرک اخبار )لرد همت گل با شک

 رز هر ر7 اچ ںی وروح ےہ لنو کت رشت لایق درب یر رای ۲ [لعزروآس
 ١ ےتاج لمس ےت رک قت اتنا ا کرو الا ماوکزوا ےتاج گا اھ ےس باقم ےک یک انلا مارگ ا رسا یک یو یا راپ یکی یک انار
 ےک وا ی راف ے شا رم یت اعتاد ےک ما ےک لے یر 00 یک وا گاج ےک لا

 جااپ ےس

 چرب 0
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 یی ریل ددوا تراسج یتپادوا یک وب نس زب ےک اپ ےک اتکا ست یقه :یگاوزروا یک ( 9 ںوریا

 ےک تیر نرو ایل تسار اکن ور نرو ارخب ےن ںوگولناراکرخ یگ وہ ور ش ت بانو طخ یک تک

 ےک ومر کوا نر یھجچدوخروااید ڑوھوکققاعےن ںوگول نا ۓ وہ ےترکكخ ار ات تیکں وربشروا تابصقب ںوتاہی د ایگ دادخب

 3 ےک ساروا ےس سارہ س یی لترا وح اطلس رک یوم ی لای ب ںیم ککے رول حب ےک یا ا :روس سوار کیم

 اک ۵7ش ساتار رکھی تکی یکم یک ور نکا ارادت کی س انوکا روا یر یوم تمباکو ای رباب یر کک
 م کج لوق ارزی ےک ںا کت رز حمرواای 2 تاب پارک کر قم دوحسس ناطلسای درک وکب اج یکے ےک راب گلا

 ےل لوق

 روا اط طنوس س ج پورا 1اک ت لود نی را شیب جرعه نا : تساوخرو یک نج ےس ہاش کل

 ایک شے راپ ےک بخ ےک هاش کم ےس قیلغ ےن ںوکرا ن ایت وارھ ےک ں وکولی ادو ن اطلس نبدا کک یک آی باو یقار ےھت ہریغو نت نا

 روح طاووس نا ی رکی ریہ اق کی ضالقارار ےک رک یں یت واک سرو نفرت کت باکو

 ونک رادو ن اطلس ےس فیلتر کا وہ مولتی بج وک شت ارت سد موس آتے عو یکر جت کک اچ ےس ا ناکہ روکے اے

 لاش فمن دب ےک یا یگ اے اعر ید لا س لی ےک کراں اشک لوی ےن ا اھ

 رسوم ںی قد ید ادوار ےن سا

 9 E E ا افکت اہ

 ےک ےس زات ےس اھ پس اروا لار یو تست ناطاس شوی شرم برد یکن تعا ہاش کل

 رومن اطلس نی ہاش کلم جیک ےک ی قم تساوی امر یم: یئاپ تافو شن مت لس یر

 ناز بطخاکم اس سا شیر اج ندےک عج نان کت مھم ےب ھت ےک یا یک داسو سمورو باھ ب تم واک ت وک

 0“ -  ےس رم لا« کت صمولع سی وادب ےن س٘اھتد اش دا یرخ اتو ومدوحس ناطلس

 -اھتناپاکو زورو زامنروا لداع ا زملار کد قہ نام کیا فرط کاکا ارد اینم ساب

 «کدادر ےس ےک ےہ رک م عدرا اید کر چو کیا عب ےک ی هاش کک اس... ھ1

 قاتاردا یک یر آکا ادراک کا کور کر الاس ریما ایک لچہلعر کن یم( دادغب حش )ل الروح رگ مع ی یکے دکر الا را

 لوک وا ےن رر خد ما رر اس اٹک ناپ دریا اکے

 رک رکی ھبےن لالجدوعسمای رکن اور ےل ےک ینو کرم یک ل الج دوس ںیم ناوک ی د ریہ ن لودلا نوع تنطسلارزو ےک کب ترکی یا یک”

 کف لعاب از اھ کاک س ںی مت ی یی رکا آر ارور پس کارم انار وا یکتا اید
a 

 مس سش نیو نوع ےک تھ س ںیہ سرو

 قلم همت کز رم ےک یا ODE gs یل لوک ا ے ن ےک کش اطلس روا ایک جت اط ۔او تا

 لغ جے الکی رک نوا و
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 _ایگ آں یئاورارق تا ارادوک

 دوخرکسش مال سا اف ۓئ وہم ۓای دےس یک ت کوکواش کلم ناطلسوج کی شاخ یمادعب ےک تاعتاو نا 9 اک کی کیسز ریا
 ےک شورا سیر ۵۸ ےس ناتسزوخوکوو مگن اطلس نب کم ایکو فخر وار طاخ ہدیشکےس ہاش کلم ناطلس: ےئاج نب ن رحل

 یے رک ادرک ار کلا سیم لاو کک یشن ایہ یھب ین وا فت اھت سون شپ یلر کج یکت دطاو تک ھا
 روت سا کم اوہ ضاح یم تمرغ یکرھگیک کک یب ایما ناد ےرسود ےک یفیس تخروا تی چ انچ ےس ا انا تہ یکت نطلسو تمولع

 لو اه فی ضریح اوج سمت فر یار کر« اندر ارگ راول اروا سیا تی کی اکا گات
 رک راک اش ایی بج اچ ید لا کی کان نک ت ایک ےس ےس اج اپ ےک ھچکموکک یب ماناس
 ایم ناتو

 مات رک دردی وآسا در دف یک مز الب کو وحن اطلس ایت ایشو روا نیز ریت تیام اھت ایج کن اک یا کیم انما
 _ ےگ برے کا تود نکا را

 بجا« ان شیفت کت زر یماروا ےب ےک ۔لودما نوگیمزو وف کیا ےن ینقننفیلخ یی ۵۸. رام اک تیرگ
 ںیہ کے فوخ ا ےن کش ریما یفکوہ نب نا نا مرد کس فرو کز و تست یارفناور 2 هک ترا تیبا
 ےک تی رن وکے قره اےک ساوجوکں اور ریما ناروا جج ےک زو رک ےس ت گرو روس ےہ کرار“ ایبک زو

 ےک ناسارخ ےن ہنشروا کش رتایگب وڈ شٹئای رد مح ادب اکی یر سی رگشلے سااید لاڈ سیم لیٹوکن وا ےن تیپ رگ درک او

 ںولوو ہہ رک یک ق ھت اک ومارت کروا ںویغ اپ ںوٰود نا ےن ہفیلخ ےگ ےن رکخ اراتد تتوکن ا یب ںایداب آی أچل یم سای راک سار
 ۱ یک وا بع اچ کتفالق رد رعب < سپر کم هرصانددنچالرهرص ات رک ن ضیا ی ئانچ ےک کاب یک ب

 لیگ اور ےہ گو ق کیا ےل ےک یئاب ر یکں وی دیق ےرسودروا ےب ےک و فیل لو ۵ ۳٩ را ےک ا. :یگاور یک و

 7 رش وف کف یلخرواایکہلباقم تب کلاچ کادر وف کیا ئل ےک یلوکرم یکن ا ےنہضیلخ بحایلرکر ارگ چود صاق ا ےس تی رگ
 یا تیر ار ار ی تی گر شايد فا کس رج بر رک یل رف کاک لف کرک وی
 طاس مزو رک کوایک وا یر طوخ م ارمو لاتے ںی رخ ےک لو الا یر واب ےک رکہرصاحمنوردنچ یلرکہ رضی اکی ئااہلاوہ ین وو
 عر اس یگاعع ےسا کج ناما ےہ رواد اصح ت الآ یت ناول یکی اور ےس ےک ےس رص تی ولفت ےک رک می کیک
 اک ےن رکی کل اےک رکی دہ ہک ےس فرطن رات دداای کور صایم کت یب گیل تا وکلا

 شاد یتاسےک ںوگول ٹا ںیم ےگ آتی رگ کے ن کشا یش یا کت قروانحشل اطجدوحس کی خیر نارود سا 00. :يوکچ ی اغ

 سا ےہ ایک اور ھا سےک ںیوگولانلا ےن سار کش قادر یا قرارگاه نی اس نوک
 روهس ایدرکخن وکے شرف کم کس رزومه سي تلف چاي« اش نا پور دکل وار وام

 تی رک ےس رب برنا نشاط ناسا لاک وکرکش امار ےک یلف کک ربی اھت زر تچ کیازنھش لاج
 ہے تالف یر ر ل رتا اےک سا اے نالطاسنیءااطاسار ام کا اونا وکر کش اطلاق ارد ایر باقم ےک فیض قر یت ںیم

 ۔ے یا 023 اک ف الف ت قی تر وج

 کف یخ ںیم رخ ےک بج رراکرخ یر نوم یئاڑلبارب کتن دہ راھٹارانچاوہہباقماکں وج ںوٰڈود ںیم لباس ات .... گن یذیلخ
 ۳ صاف لپ کس لوتشک یوم یا یکن اکی وب ایل توانا ۶ےس وو رکو ئم ایک اب داد رکن کت سلیم



 مدح ماچ هلم ہے ۰ نورلغ نءاّ٘راج

 ہک گی اکی تبار لاذقتسا سا ال فقب ینارولاب راتر کب اقم ےس یاد مروا رقت باوا قت سا تاب یلخ اھ کک اپ
 لت ےس ےل مادغ یورو ایک وابسته کناری را
 کورکی چاد باہ ید ادب تالغا زادوا ن ایعش یکی ےن غیخرواایگک اھپ نکا ہت یس یل غل نب نالسرا نوک

 ےل ےک یگرگن ا روا یگل صا ںییش فریب ےن کش رتروا حتی ازجدوحس کیا... :باطخ اک یقارعلا ناطلس ارزو

 ثواب نه تتلو چی رگ تیر در روسری نہا تطاس مو ےس ہضیلخے وب فر سو

 ہہ سار کوہ شوخ ےنہضیاخ ایم آں ہئاددادخب تشالقارادرکےن تمل ماس تب ھتاس ےک یم کروا ایگ رام: کن نادیم ٹکر میپ
 ۔ ایک اب قلا ارحل ناما

 ی غ کن اطا ات یگ چ نکات کس نوشت گه پد میرن: ناسا... تروم کن وک شش
 ےک ارناف نوا ےہ ےک شہ نالہ را روا ایک مش ناروا لاس کا نوک شی کی تان ای کاک رادار ناسراو وک نصیر ک

 ہاشم زراوخوکںل فط ےک اب ےک پاب یت وس ےک ہن اطلس نا ولہہأوباےس ابو ےس ےلچ رکےن لٹوالب وک ا ںوددیءاپ ریت

 دارایی قو نیا ید داانا المرا لا دداا یک ےن

 کس لا مگر ید ابر کس هر اھ اکا کیر نچ کاتر سوی ھ و ۰ ےن شت ویا فر ب ےک تاھقاو نا
 دیگ آں یئاودادفب تفالقلاراد ےہ ا رآرپ اقم

 طلای شمار و تیر زیان کس مت کل ساک ۃلمشکں یہ ےچ رکن ای پور ا :ط ب ناتسزوخ لش

 ہاش کک ایگ اب باہ یکن اتسزوخے فخ ےک ناہ زور کاایک لاک افرا اے لا ےن رٹ نلاطلس زور سج "نت بحاصم

 یررنادر لت بافت نایاب راچ بنام ین اتسزوف شکر کا رز ےن ین فنڈ یلخارق نی ار کس اکن اتتسزوخ ںونو نارھئنئاطلس نب

 لس رکن ادصا لو هستم یارک روم یارک و توکی اےس یاو رم اتتا روا یک باتت عفا ے لش
 نیو اش کوک اروااھڑب فر یکن اتسزوخ یا لو کس ذی ناعم کی ریلدروا تراسج ین اروا ید نل جتمدخ کذیلخ
 لا ی 770

 ےل ےس اش کک ن ری ناطلس تو سٹ اھ لک ناس ناطلس ...:زانآ اک تولع یک اش مزراوخ ین
 تک ا ےپارپ ناتسزوخ ںیم
 هتس قو رایرب ناطلسرداایک لب تموکک لعن رھپ ناطسر چپ ایکن یت مڈراوخ ےس بناج یک ادب نب یر ادراک کر رقم

 ایک اع ےک ن اطلس توک امار بت لا قاب 0 7 ںیم ےراپ ےک تنططلسو تمولق

 یوم ریپ تلات ںیم دالدا یک لا دب ےک نایک رکا اا ناطامے نام ز سان انچ ءاھت یکاھب یقبفضاکس اوہ کے ان

 9( تابلوی

 لپ تم در تار شن نا مر أو [خاب روا شم اکل وکار تو شا

 2 +7 کس نت ناتو رک اطخ ےس سیٹ ںوکر دعب ےک ات اج اکا ا ے بقا ےک یقارعلانئاطلس

 اعا ےک یی کن اب ےس ل میترا اعتاد ناش ت الام ےک ناد دخ ٦ک ایج ایل نیک شوی۵ ١ ےس ںونار لک ناک e ان

 ۔ے یکم نودلف ای ایگ لے ا دلج ۳۹۹ فض خا نبا ی اک... ٥

e۔اھتایکوہ نار ناحارق نیہ راج ات نادل وات ےس لک کر زبایمارفا :یعامخ نیئالسب  



 مودم راپیل ۸-۳ نورلظن نیما

 ےن قیس سا ےس سا لاڈ ٹاور ےس اب ےک رل ار رکے رد تیر وکلا اے الخ ناک یک حرت ےک ےب تم ںیوگو نا ےن
 شن اتم لوکس نت بج مکا تر وتسد ری اک اطخ ناک ایگ نوم اک اسب توت اوہ اش مزراوخروا ایگوہادیپ لالھھ ٹپ سیمینار مک
 مور ادا اون سار رت مارتا کت سولی با ےن یق وت ےت داگوہ فرط یکن اسارخےک رکےت راگاب قو لب روت وب
 هوم سه اب ست نات ف ار طا سوم مان زوج گولے او ےن اجر قاب کن اروا ےھت ےگ وہ فرخت وا با امت يا
 اي ررر کلا بج ردا ےک ا ھتڑ پروا ےن لا کاک وک یا ےن ںوہا ںی و روا ےگ اے سینک اطخ ناکرت
 7ھ. 0/۸ کر کی اروا کد تسال ناطلس لواوا نار کی نو فالخےک نا سٹ ۵۔لا ےن رٹ ن اطلس
 رپ زوے یاو الخ ناک ایج رک رپ یا یب ں کر کک ےک ہہ رتو رشات لوو دیر ارم ےک وم فرت باقم نا ارت ےس اوب
 ا دف رازق کک رک ار ات تند رام ٹولےک نار ذ یم ےھت ےترث ےس ولوکک کک ےس وإ ےس و ےک رن رشا ن اطاس اگل ےنرک
 تنفو سار م وہ ےل انمت کہ لب اقتم ےک اطخ ناک یھ ھاو اایگگ ا /اھہ لوڈ ۳ےس تسارت کن جت اطلسدعب ےک لا ےگ وہ با
 ہی ںوقالع مات نا ےن ہاشم زراو کک دعب ےک یاس بم لی ےک تالاع ےک ناو دت آپ کا یھ ایوبی نور ناسا
 کر اتات ناخ ری کت اہ اھل ےن رکی نار کپ یک و نیا انس ندا صور ناف اروا یارک یز
 CE E آم ایج یورک تان کت مو تلود یکن ا یم مور شےک یکدم یی تام ےن نارمکت

 رک مر یاس سرچ لک کم اھ یت ںیم ناسارخ اپ ےک رخ لک اب نیا ےس ںوسرب ہد نی ہامش نامیلسہ .....:ہاش نا لس

 ےب واش نام یلس ذت ایلرکر رکے کب ولف ککے زن لاکر ت بج چی انچ اھت پاوھڑپ یھ طخ کم 0ےک یا ںیم ناسارخ سا
 کج 91 اروا کر کبک لا ےن واش زراوخ ایگ E باب کس هاش مزار اھ روا ایکو م بولغ تيم ےس نکرد لا ےس رک
 ب رت د ےک وچ ت یر ےس نابن شرک سر کنان هاش نم ایگ ار ان ے و ید ب ےک نودنچ نکا درکح این کلات

 زده« ستاد یک ناش اقا ش نام _ ںی د ےک ع د ییا کن ری ےس ت ن اطلس ای درک روک ب اج کن اشاق داش ےن نامل
 وب لات حس ی وزیر ید او مقرف ےس فرط کب ج کی شو ایل گیر هاش لک لایک راک ن اتسزوخ 73

 ی پا لپ ےک نسییس رو اایکالچ فن تاب آر طا
 تاطا لفظ هر 1 کت و سا دوا یکب لط تزاجا یکے وہ لئاد ںیم دادفب ےن ہفیلخرھچب....: زا زمعا اکہ اش عامل

 ےس وس نیو اد یک سج تا س ےک جن وف یی ڑوھتد حب ےک ےل تزاجاءاید کر نر سش تفالخر اب ردوکں وم دوا یویو ینا اگل وہراتر کی یرادربنامرفو
 ریش ربا ناچار طاق تنها زا لا رام تقارن
 نا موم نامحرم قاری نام تل نیر اقا شلاق تو لاو هراس لشت تا بدل
 لٹدارفإےماچروا ید تحاخر کوہ شوخ ےن ہفیلخ یخ انچ اگوہ یر سس _ یار هر کا ایک دعواکت اپ کارو یا کک یگرادربنام فو تحعاطا

 ےس ازار وت نشے اد ظلوا اے ےک دلاو ےک اوج ےئامرفتیانعباقلاردا تاب اطخ یئووکل دوا ابد مشک ےناچ ھھڑب بل اک مان ےک لا
 اکر رتب جارما ئارکاولب کیل ھر نروگںن اد وقریمار پت د

 نیہ اش کم اوہ ہنلور ناولعیفاق کہف یلخروا ایک وکب اج یک یشدالہ ےن واش نامیلس یش لوابا دام :یگاور کں وجو یاش
 نامل ایه باک اب سرد مک کتک اطاق ارها تقفاوم یکم اش ن ایل شفا کس ناتسزو لاو هاش نسب شوو ن العا
 رو بس کس بسم یگدددم ےس برتتال اآرواقنرزء باہساو لاوکں وفود ےن ہفیلخدحب ےک لاگو ثراو اک اتم تند اش کلم حب ےک
 لس : تبغا نات 2 ال آے ںوگول ینا( رنروگاپں وال ےک نار )رم کز رے دب فرط کن اہ اروا لادم

 رای دان ز بحان ےک شاروا لم مرندوگی گزدودوم نج دلا بطتر کر بگ گل ین یکی گاورروا اتا ےک ںوک ول ناوک تن اساس



 مود ماچ دلع "۹ نورظن تب

 ۱ ۱ _یبلطارا

 راک ور لرب وارا زور یی کا ای تر ا

 ارزگر لوہے روز چ انچا ڈک ساز ادادقب ها نام يک شرک یہ یکم تشو قر گار اروا لو: تسرب الس
 ےڑب ےس اھت رکا لا زورریش فرط یکن دلا نی زوج ےن نام یماء یک یھ ےن( اھت بن اناکن ی دلا بطت )کي وک ی دلا نیز
 ۔ایگا تک ہرن قر کال لم ےن نیب دلا نیب ز ےس ےیچج رو گور ےتساررک

 ےن فیلغر گۓ اج اھڑب ہبطخ ںیم دجاسم یکدادخباک ما: ےریمرکی جنید تساوخردیب لین تفالخرابرو ےنرجشنلاطلس ۵2 :ورصاخ اکدارخب

 ی هم مت یک کی یو خاک انکار لع اکی راور ینا رفد تع اطا یا ےس داش نامل اوہ یو لاتا درگکراکڑا ےس سا

 لاروا نب دلا بش اب قارع سچ ث ولا ی ذا واایدرک وک اچ یکن اوئے ناب ےک رکاب رزرو تاپ راس
 شم ےک مادو شاو ادا بارطشادع ےب ےس سا سیم وادباھتاوہ ایآ کرک کئ ن اطلس یھبل سر کشف رط یکن یدلا نیز بان ےک

 دالر دت پلے لبا# کت اس ساده لب واط ونان کو وت باج یک وف یار یھب ےن فیلغ ےگ ڈا یاو

 لایت راس رو ترک اپ ےک مت مق چ روم لار شو ساب لو چرا ہ فورصم 9 یر مور نیا تا
 ایگ داوھکر سی تقالخر عت ب اس او لام یم وارغب ایم ےس باج ی رغم اد خب لا سیر ٹچ رج

 اک ےک ےک ےس اتم ےک نر ص اکے رک سار سگ ناسا رانا مارا رگ ین خر وہ ےک سا | :ماک نورصا
 ادم زا گگکب اجن او ار ورا یا اس قرش ےک لج د ےک اطلس دیکر اج گنج ہلملس کت ت رم کیا ۳

 ۳1 و لنگ نوک ساب لگد کر ی اڑے فرطبد درب توی
 اطا نقل سگ نریم زر جیو ہن کاپ تفرد آکر ب ےس کیت رکی شک ےن تؤدا لم

 ارا یے ےن کک نج ےل س قدی اتالم رب ےن رکج ےس یظوا ب لا نبات اماکن دلا بطقوج زوم لار

 ےس رم اک ی تنس ےہ ہک ن اطلس س رگ نر رنک نت ناله یر داداش کرک ٹر قیم نادود ےک نج اھت

 ایگ وابا کل سو ن لان زردی جگ ف رکن ادج م آکے ھوا لد الا کرا ےس

 غ ےک آے م اقم تا ےک ںویوارمہدداو افر پارک لیلواش کک اھت یک راک ن ارج تت ےن اطلس: امت ا
 0ج2 ایا رے د جن وفا اوز امئاق نب نامسریمارکن کر شب ےن دھن طاس ید ےد تسوک ایا ےن لول نا کت مما ےن ےرحش

 هه اچ عکس صادر ردا ےگ لک سی اے ےررکذ لیلا لک کا ات نمی زی ۱ نامت رم ار انچ ای و رکن اور

 رگز ذلیرداداش کر یر لطا تاون نا نو تسمه گر کرک سنتر ساک

 کو اش کروا رک یل ےن نیا راس مک م رونی د تو یا ترک دیک کرنی کک ناول اید رک( ےن وکب اج یکن اتسزون سیم بق اھت ےک

 مهد سنا ما برجا ہیطخ اک مان ےک گن اطلس یا سرو روا ےس ایلرکضعقرکوہ لئاد شم نادجدعب ےک یگ اور

 ریتم ین اتم زوم وہ رش وارو یے کر زلیروا هاش کک وا ای ول ب اج یکن ادعہ ت تو یا لب کاج

 مگ گا اب فک شن ادا وچ ےک ےک کر لرواد بز

 چهل اکو ست نوش.
 ۔ ی اد شی اختر...



 مودصح....ماچ رج Ne نورظنبا را

 برم روا برم کرک اخ کیا اھت ایک ار اتو تراش داوس نارود ےک ںوڑکگنہ نا ےن تاتو لار لس... لس
 رس ارگ وه لوید ۱ رس سارق لصام تغارف حس یادنوکل یاب جوک تلخ
 رهن شیخ 6 رم و لا موافق لی یلفرکل یا ذگےن لیپ ولعنر مارک کب قے ےک فح بادب فرط کز ےک
 تصرف یی اکتف کا یار اپ کس سلب وطن مار خان ابد منی گادروکں ولط ماگ رکاب
 یک رکے یاتع سیر یگماج سیم فا وک شفا ادا ور رہ وف ےن ےک شر تام راس آںیئاو سی
 یک وا بام

 0 فخر اب وک شنراریمارقنسایک راکف دال ےن شرار یم ارحب ےک یاو یک لغ... :تواطبهراپور یرقنس

 ناگ ب وخا لباس تساوی ور رک رگ لی دارخب تفالقار درگ رپ لب وطن یمایاوجڑ ہبلعشاک مان ےک چن اطلسروا گز ےنرک
 زا قرار میکس اب فر طی اہ علت تاس ےک 0-00 سرطان ریمل 71
 رخ موہ ںایئاڑلایکلباقم ےن فا انار خاک داد کسر ا ا وک
 راگ یبا ےس یزو تیام روااید ماکی را وکرکشرکا ریپ ےن ہفیلغ ایگٹولبناج رابرت انار واتس شناریماراک
 ۳ گا چ سیم ںوڑاہپ رکن کوی رس یی اور ےل ےک یل وکرم یکر نص یم نامکیکک ش تن وف کیا ٹینا دقمروطبدواایدرکج یوکبحاج یک انک رک
 ید وادب تف ال ارااھخ یئالطا کبار وا ایگ وا فر یکن ینہ رک ڑوھک ہر ۹صا ندرنچ

 رسا درب کام لوراو و جا هاش کتی قت اپ ےک واش کلم کوہ نا رپ قفس... :تسلگ عررطیرب کر رس

 ریس کیا ےن رسید جن ےل ےک ارا وف یا ےن فیلخ کب لطوادعا ےس فیلخرکن یب یھب فقیر ںراکش ےتپارواہعلق پا درابود ےن ۱

 1 اچا سر نس ایدر کل متی کرا رکوال رکو کینیا ےس کیک تر ایپ س اپ ےک کت ئل ےک ےنر کوی 2
 و س آے +  َ 0/0 اچ ماب ےکوہ مڑ ےن رسای گایا ٹول اہ او لایک ب کارا
 -یدید تاج ا کے نوہرضاح سمت الخراہ درکوہ شوخ ےن شف لار وت تا ےک اترا اد ادب رب دوطو دیش

 شالز امت ی فردا تا لو گنج ئای رداب فارطا یل اطا زامات رواش شی :لج للشرواز ۳
 ہاش کک کا می لش کت اوروکے س کی وک شعروا ییا رکو یے تاو یا ےن یو یلت 2 یار ام ںیم کپ ساو روا یو: تسلی تاو

 دیگ اه لای

 ےہ کرا ایکو التب ںی لک ضر اع رحب ےک یو تس دارضل هر اتواشککم نکن :دو گن اطلس تخ ماش ن املس

 تد ےک تافد اپ تافو دعب ےس چ سیب تاس ےک تمولک یبا ںی ھوا کذاب سس نادم ماقم یم ہضراع یماہکا کپل وطودایز اتا
 9 “2 8 رم ریه مه ادا رب نپارکا واہ وکی کپ حا نسل

 ای فارم کے کک رٹسقدعب ےک تاقد یک اط انچ اہ ج رکےن کت ےنپا

 نی توا اپ کھ ناطل )واش نامیلسوورگک ایگ گپ فالتخا سیم تلود نیکرادعب ےک لانا ےکھھئ نلاطلس ::فالضااکءارما
 فرطیکل خط ناطلس نب نال ا گور قرار کان کا ا۰ک عاتو توا اش کلم یاب ےک جن اطاس پو رگ یاروا اھت اتہاچ ان رک

 و انار ار دلمشواش کل کےھت ےئ وہ ےڑب لم بزذت )تاون ارد ماسک کدو
 ران ١ےن نادم کشی مان اکتع اطاوکن اد کش ااپ ورکر ١رظ ظودسرروا یبہ کل وت تحعاطا ےن یک نی ن اہ اے نات زوق تا
 تو و رھا ےڑب ےڑب ےک عناردہ دعب ےک سااید باوج شی



 مووصح ...مراپچ رج MN نورلغن بارا

 ہپ طرش سا ےن نیب دلا بطق رخ انچ ںیہ جت اچوکت نطلسو موا یک س ا ےہ اچو لو کول مہ ود رکرشاور نادیہ ےک رکا ہد ےس ریقوکءاش ناممےلک
 ناملکلااک ات تکا ایک اور ناچ اس کس عن وفہتسد کیا ےک لم وار ھج ےک کت وکی ٹن علا جز بان ےپا ےک اش نا

 _وہاطع ترازود دبے ہی زواکن یدلابطت وج وک یدلا لاج روا ےاج ییدوکی گزدددوم نب دلا بت یف اہا کس اواش

 بدلا نج ز سوگ ےن 1ق وج سریع فرطں ورا اوہ لئاد یم لیٹ: البواش نایلسیج یخ انچ ...: تب یکداش نامیلس
 ایگدہ میری مرد اظ اد زا یش اکو اش نامیلسےس یاد یکن یم دلا نب ز ایکٹ ول لینے دع الطاوکو اش نامیلسجش انچ ایگوہادیپہرطخ ےس تاک

 تری کت صولقو تزطلس یک ا ےک نادم یہا یکدم لاو ںیم ناروا کرب ہن تمت ےن یا نکا اک وہ نارو ہدایت ایک ور ےدارا سش

 ۱ _ایگاھڑپ ہبطخ شاد تالفلاراد اک ان ےک شاروآ رک

 ہبلخ اکو اش نامی ای اولہکس دارخب تفت اچ لک دب یم ناہفصا یھب حج یکم اش کک نارود یتا :تروم ی هاش کیک

 سد رب دلا وک زو اک ود رک مت لم نرو ںیہ اج ےک یراچ یو لپ یقارع۔ن ینا وج روا ۓئاجاھڑب ہبطخ اکم ان ےریم ےک ر کف قوم

 ٠ ۔ےاکج ۵9ھ دقادیب ۔اید رک تاخاکی کنز یک ارگ درہ وک ا ےن سید نج اپ ےک اش کک ےس یت حی وا

 روید لگو وہ اصمروا لورم منت ہاش کلم ےن ناہغصا لئادحب ےک ےنرم ےک ہاش کل .....:یگو ارس یکءاش ناملس

 یا شراب ار وا فرصت هاش کنار لو امت ناروا اول ناج یکن اتسزویلمش اپ درکح ور شانھڑب ہبطخاک انک ہاش نامہیلس

 گر خان گڈ وک ت دل راہ وراکرواایگو ہ کہن لیٹ بعاو ادب ںوڈو یکے زور عا ںورش ناک اک موعد اش نالے حر

 ےس ںول اقروا ںول وک٤ ںو رک ت رکجو فرط کت لود نکا راو بارما ےس ر لش کیون ب اور تار ندا ےنرکخ رخ ت اقوا نپا

 مارات ےن اپ روا لب ح اص رادقید تیاہت سٹ اھتاہ دے دم انا ھے سیو ام وج زابدرکن بدلا فرش تنطلسرومااھٹ ات ارگ راہ رد

 رگتیچ تاب پروطےک تحچحوااوہ رضاح ںیم تممرخ یکو اش ناامہلسر ند کیاےت ےت رکایکت یاکش ٹک! ےس سا یکہ اش نامہلس تلود نیلا

 کوہ شاران نیب دلا فرش  اایدرکغ ور شان انہ کن بلا فورش ےن ںوہناپلایدرکوراشاوکں و رخ ن سا اوف ںیم شن تقو ساہ اش ناریل اگل ےن

 الا پلیس رونی هرس لاری نامید بلا آرا ورم ماش ناسا ۱
 روا یکن ےس سا یک کک یر لا فرش ہت کی ا کہہ قا اک وہرضاححتاسےک عوف یت ادحب ےک تحکیکی کت روم ےن شاتر نون

 2۰ص 2 ںوتٹنیشاع ےک لاوکواش نامہلسنلاطلس ےن اہب ےک تو زور کین انچ یک ڑ؛بدح ےب یدین

 لٹ ۵22 لارڈ ہا تیمسیگدماع زب زا کل لا روا ںوہم اھم ےک سئاوکو اش نایلسر کا ہراشا کن یم دلا فرش اہل ےھت تے

 تن اگ اکل لا ےن ادرار ٹیک دعب ےک سوکر ںی یق ندنچ وہ اش نامیلسرواالاڈرکل تو یاذقاکں وجحاصمددایمزوایرکر ارگ

 ۔ایگر مہ وے سین ابد

 فرش لرد را کل رنج اھ رکی کرک اف ےک کر ایج ںی وف وت یر ف کی اوا ر روگ م ایا ....: جیب کہ اش ن السرا

 راز شرک ین اچ ایاولج ےسا ےس نرخ یکے ن رکت عجیب یکل رغط ن ہاش نالسرا ےک رک کے ہعقاو شاگرد مل یل اج ےن یی دلا

 ہیطخ کم ان ےک یخ نیب واش اسرار کوہ لشاد سیم نادعج ےن رک لایه چوب کت سد تورا رانی اروا ایگ پن ارعہ ھتاس ےک ںوراوس

 ف الغراب ہد ایگ انب باح اک او کرک یبا نج ناولہبرواایگمای کر رقم یی اج ااکس اوکرک لیل تیب ےس نا دملا یک نطاسو تموکعیکس ار وااھڑپ

 ےک ہوس ناطلس کا یر وا؛ ۓاجاھڑب شوارب دیس عمئاجہبطخ اک مان ےک هاش السر یکسری های اچ خ یگ الطا اک قاو سا سیم

 واتس تیام تالار کلا دن ککباوجوکرفس ےن ذیلخرگےۓ اجایکیراجرپ با یا اتکا یم تموکمپع

 ۔ایک آن ارھج ےکر ککے کھ یل نی نواب تقع کی ی اروا ی رک شاہ ےس کز لل ےک ےس ہری راتیاروا

 یت وہ ام ی یکی د تموت یک ں وتاع ضش ےک نایاب رو ناراوک اات مدان دوس نا سرد ی... لاو کر رز لیا



 عیدص>. مرا مل "۸0۸۲ نور نیا قرات
 نالا لزقروارگ نا رب اظ رک دعب ےک لر کس لزوم کیک یم یک اف ین
 سا اریپ لا

 تعاصا ےن رقنسکآ یھب منا تپ عطا یک اش نالسر وکٹ مرزدوکی پتا رقت آےن رک لیادعب ےک ےناجوہ تاید ےک اتاروارگ دل
 واش کم بدو یس یب اپ ےک یک اوہ ید یو یکے رکی جیب یکی اروا غ ڑپ ہیطحخ اک مان ےک ےک نل اہک ایکن راک را ا ےس ےک

 ےن کز لیاری اتم کا ی یکی ج کے کت ھی یک دون ےناچ ےھت ہیطخ کمان ےک ےک شو اے ریہ نبا تنطاسااریزوہکےس یم لا
 بلطوادبا ےس طالخرفدوگ مرہ اسرکن کتب ےن قست زب باج یکن ارم یف ویر کت نفی یناورمتاسکس ناو« سا والی
 فری ناریب رک احتساب او ام دو رسارہضاککن اولہبروا قسقآن یا ید بلک لر نست آن اجر کیا زمان اچک
 آت وانام رتا ےک ایم کر نست روا گول

 سالی رکن ایب وا کا اییج تافل ناف ون ماش لک تقوی :ےعن یگ اشند روم
 ےس ںوکول ناوکہاش کلم نب و سیف و یر کو نیز اچ فرط یک رافدالب یتا ےک دوی ےک کا پور گکیااکں وجام

 تطاس زو تا ا اک اج ےھڑب ہبلخاک مان ےک نالعرا بیم چاشنی سد بجای ربط ست مقر
 عا ںوخ رک زی سی کیوایم الکو نب یگز یدرکغخ ور شی شزاس ےس ںورنروگرواءارماےک جاو درگے نہ یہ نئی رند لا نوک
 م٣ ےک سا ےک رکےت یب یکت نطلسو تمل یو اش کلم نیدومک یک یر لا مک لباس یاران او ےنرکی خم
 خر ا لا یک طلس و تمولعےک رکاپ رواش کک ب رونے ین وجو ا ورک کک اہک اک

 اب ان شیوا ے زارو ےک لا

 ےھت سروااید باو سرا قا ےن ایان یکت ساوخرد یکے ار اقا ارگ وتو ابا. ای فالف کز لل ۱
 هرکی فر فرد پک زور اپ رکود رفت يک کن رط کز تاسیس را فاز نو ا یھ
 یکن السر سس سافت ال نت یگ روااوہ نادر بناج یکن اب صا ےس ےداراےک لیافدالب ےک رکا ایر کشا دب کیا یئگی یر مٹ کت اعقاو نا
 ریگاب یا تد ا م ےس ںی ترق یکے لس ےک کا ول راد دباوج اسانس گام رضا کروم تا
 2م زرو فیل کل گام حس تسلسزوراشینوقخفس اے یو ہاطع ےھجج ےس تالخراب دو سج یھب لئاحوج وہاب راج سیب

 تم یے روس رد زوج کروم ؟ب اتو اما نا ارگ دتواک دارا

 چب ٹاک اک یار مک ےس کرک ری ی ساک ارور اھ یے نیا چپ ےس د ی :ںم تا ین
 نائیک ان رز آے کیپ بت گرید تس ہم ی پکن اے زرا کک اور ےل ےک ےن کہ اتم اکی گزوکں وراوسرارٹب راز
 رہتا ور کل لایک یاس ایه وہ ےل کشی ام اپ رذآن السرا لزک باکس ادعی ںوفو یہ ےڑوھ ایمر کب لطوک
 هکر ون کی ش م یاں اہ آت ںیم لاو ز تناسب لک فوخ ادوار ید

 یگ ایل تول وکر یش کا ای اب راکت ست ایا راک آے وہ ےک مد دوم یئوہ کہ یک جانی اروارکةذ لیا سی ۵ ۵۰ نابعش ام
 ۔ایگٹ دا بنا ین رگ دن و له کس لار رک اھت کز لیا

 تالادا تک مار لات اے سٹیاھتہغیلخ الہ پو داککس اب ع نی انا: جت” فیلخ یی نیم رسم
 اپ کس نم یک ار وات اي رشت ناایمرد کس نااوعرواورص زساو لو تن الخو تو زا یخ کت قد سن یل سیما قا ق سا
 کد هد



 مرر اچ د ۳۸۳ نورلخنب را

 بسر اب نم لو ےک تفالخی ٦١ج ۵2۵ لوالا قر ها تنی گیار یکی موز شل :تافو 1 یم

 یک رت اھت ن اوہ ہرودروداکں وو کہ ج نار خا ےک کارش کن اطلس کے سنجے ی رال اک ساپ ع یب افا ا تاق ودحب

 یر شوم روا یز شرار ب لا ےک ہر لا ے بلفور بت یکں ورکس ںوبوص ےتالعےتج ایک شما ےنپاوکں وجاصمروا ںی کش

 _ یک وک ےس

 یاقوت سوسک کی نو بیات یگدنزروا 077 :شاسفالف ریت

 نام کلمبیا تری یم رکی ۰/0 بِ 9 7  ص لات تو
 ضیا اچ مقررات کلک ریتم 7 یار یت یکے نارکن کسب تفالخ توان لے

 ھج ہیٹ فکب یشمشانہاک ار وادوخی ریا د ںایروکں وی ڈولاکت فالخ رعترکی رہ رتیددربردروالاوبوکدینتس ےن اہ ےک رے یت

 پا پا ےن روت نکل اے قاقلاےناجادرکل ےک رکش ویب ےس فرط چه مر م تاغ رمق یت ترک
 کیا ےت وہ لئاو ےک سئااوہ لناد سی تقالخ ےارس لک ہا رضوی ساروا ار( تست او سار کا ولج کراس او ےک

 ےپا ےن روت سینگ کاج امہ ںی شواز کر روا یارک ورکر پے سٹ یا ےس سم ںویھتا ےک دین ایک مرکب ےن ین

 رو ناف یک ضیا سم اد سیملجد ای ردوک وا کلش نواز اتر کوکں ام یک اروا یاب

 ۵۲ ھعدتاشا ر٣ نک

 ۱ یکت عیب ےن درک تفالخنادناخ لپ ےس بسایکرقن ماع ابرد ےل ےک نیل تف الخ تہب ےن رجم :تعم کر یت

 یشاقرواد یم نیب نب لا نوت ناسا زور عب ےک یا اصب یتا ےس ےک ےس رک تیم ےس بلاطوو ایہ ےک سالی پپ ےس بسےس لی ناروا

 لامپ ےک ا سیمی اج ایک یک کے غ کے رکت حال لر تند لاگین تا

 لی یگ درک اوم لون وا سیم یخ یک 2 تن یک دا لداوصا_ا سا تاتو ناروا اوءاطع تازوو هک نا اسروتسپوک

 دایی وا ضد پوکت افرا لو اما رم گجت شات و تیام یر اوداتمارواءاسور لا ٭

 دالا ریما ےک رہ نت یل وکرم یکن ا یاشار ںیم ف ارطا یکن رے لو اک و: :شرشیوناکرت

 ےہ رارکےئاج نین نب ےل ےک ڑلے لوک داغ کک ئاردا کت رذعم ےس دادخب یرضاح ےن گشت یئارکب لطے ت

 ءارما نا انچ ںی درکن اور اپ ےک کش تو تاس ےک ءارمادنچ لاج ظدنچازبلارگراوگا رخ اکک م وک لغ ے ایک ر میرم ےس رک ناشر ک

 ۔ایدرگہئادردا دا تفاڈھارادرکر ات رسوا ام ڈرام ےسارک اپ ےک کرت ےن

 تزود ارم ت لاک ےس تت ےک لوک ےک ناو راسو یک عاق ےن یخ شد ...:یلایزاپ یک گام ہعقت
 دافودتف در کت واضب ےن ںودرکر وا ںونامکتےک راوجو برقدب ےک ےناج ےک رقنسا نر ےک روح ےک کول نوک فا 1

 ایت گول کس سونا 2017 درانی در درارج ہد نی الط یکی اوگشیلخ اک رکی باتس کا کیل دو زاورر ےک

 اھت ل عد ےک ںوورکر وا ں واک رزقت زق غ لی ایکو ی زپ مات س رارخب لںولماکر نس

 یے روتا ےہ نکا( لیت ھیں واف شوموا روا رم یر
 هام لا جاق انچ « یکی مار ےہ نا( ے مالف ےک ری فیل لول ) ےن لعشر عیقر واق وکرادرک کاج سا

 باوج شرکا ےنرصیق وا زاری کت ساوخرد یک رباط لج ےس رکھی اچ ککبتنایکب ق ات اکہ افخ ےک کرام ںیہ وف ےن تروا سفر



 میرصح ...مراهچ لج Ar نورلتن رج

 ان رپ اج یت ایک ام نار ا رق کب کا تاک شپ اشراک ماجنا کوہ یکایک کن اسکے لات بد
 ہا سیہ ںوادیم ےس تدش یک ایپ ہصح اڑباکی اش کش یم ہقاو لا ءایدرگہناوردادخب تیا اراد تلخ نرود دکل ایه
 لینک رای شتر قرنکل ایرج مي نی دلا نوتتنطاسلارزوءجچدادفی رکاچپ ناج فرطی ورا ابی +
 روا ره دف فر ناطخ ایکٹ ول بناج یکدادفا تنطلسلارمزوروا ےگ ےل شی ںوڑاہپ روا ترکی انس ها کس رم
 ۔یرکر روم ےن ہفیلخ کج یکت سا وخرد یکت فام ایکن اور سیم تنالظرابرورو ات رذحم

 دادخبو دو نکس سا گر یہ وشر یب ےل ےس لا سس ی سه نر تسطع گچ :عارتاے یس زارع کرسا
 دنبال اهر گان ات لوس خیل یا ابد تر

 7 اکی ٹا ےد ھو فو E رارخب 2 اڑ کر ی 7
 7 لو وس ار مهر کا ندا گاز کیا قاسمی ۓوہ ےل ںی

 نادر باس لر کت زوم تلاوط له کج باراک ا و یت ر ےک طخزوم ؟بامخ ال
 ہما ےس فر لور اچ ےک کار تاق ےس ںوف دا کیر را ج ایک یو رم م ایز آب اتت یا
 ےہ ےل ےک ناکرنام یتاہ نگ ےس راہ سای راز اچ چ انچ ےس اپ کرک اوست رو« یدرگرنب تفرو رب یار« ولم

 ےک دک چ اگ اج اید راس رشم اکد سا یب رج هک کارکنان ذی فی یلادرراک
 ین بم ال رن تاب ںیم یقارع اکدسا ین یھبس ضیا ۓوہ ےرٹھکل گنرکزوھچب قار دا یت یتا ہچن انچ اج الچ وہ اناج ںاہج وک دنا
 _ ےگ ےس ری دو ور ارس

 کے رکا ا ےن فیاض مر ۵۹ھ الف ود راز آ اک یت فیلخ وج اھت سیا یک رگ یماورھب :تواغب لم طساو
 ےک باوجود فارطا ےک ا ی رکی اھ ا ےہ رعب ےک کر اش تیشفوکںس ا اھت اچ ناز رخ وک مشک اک نیا ای شدوم وک یک

 رج ڈر ذو نیو داس نام اکے کک لج ےس اکا نہا اےک نیک ےس تفاخر اپ دواک ےس رکغ اراتو تک وہم وا ں تاپ د
 وک انام فا طا ےک ارواب فرط یک ا یساو وو روا ےک وہ نب لع وح ےک اکیس نی۰ا ےس یک اکر کور وکی رپ نفوس کسر کس
 جے اراک اہ ےہ چ انچ یکت محازم ساکن نیا ےک کل اح سا وف ےن یا انتر اوریا اکہ وت ا یو ول مال و
 ا اد را لات یا کیہ راع ما تنو ےک اڑ ہک ولی ہن انچ ےھت ہارمہےک لب و موج لو رم

 ۳ وکلا سا ےک نہاد! ےک گیج اخير ترا اس یر فر س وتو رب و ما ئی
 اب و وک راک د کور ےس اک نیا ےن نگر ی یی ا
 اپ اک_فوثک_ نلاجروو رب آسا و لایک وبا یک او ےک مک نار عا ےس کنی ساک ناف: لای وقت م ں ووو
 اک سدان قم نا

 خاک تک کی ام عفو ہ ترک ایقورفسایک وکےس ےرارا ےک ارے ناتسزخز روگ شش ھال :شوغ کلش
 اھت اور یی ریت ناول یک ا ےنرغلش ادرک براش تساوی کت کیو یم الم ا تاچ ہہو

 1 7 توک یک ںوتالع ن را ےک ہاش ن المرا ناطلسروارک لیلدکی کت رحم ےن لش ایارڈ ےس ماجا ےک یش روا توان وکن روا یک یت
 ںیہ ےہ ںی و شکر اقا کک ابا ر وا طساو ور هو بس ایا شل هاش نا اروا لو ل اپ ریه تو لاو ےہ
 ایم فرداص من انچ کر زکر اگ تاج ےب یمن وب ترک یب یھب ام رفت اطاس ےس شر کج الم ںوہاترکا ی ۱



 مد مر ارا ۳۸۵ ندرظیترات

 رفت ا نس لا شوا شتا ۳1۳1 ا ےک ی رش سر قو نارگیل این لو شٹ رراوفت تو اراش کلم

 07 اب سام ےک اسد وران ینہ

 وک ے قاطنا اھت ایکہ اور ترک لن ےس ںودرک جس ےک عروفتسددنچ وک E ےس ےک لش شہ تاز کا :یچ او کلش

 ۔ال باوج یر الا ش یک س اوخرو کت شاکی نشد عارف کافر تک سراج کلنگ ا
 اچ کیا باج کیش ساما ےس وچ ےک ریا رواہ مھ ورا ارام رگ وکلا کس او سا

 تاند 2: ئ9 :تنطلسلارمزو نم دلافرش

 وان نی دلا فرش ہ۵۳ ےن ضیافوعب ےک ساا راتی دم اچمایب زد بت ان ماکاک ترازو دعب ےک نددنچ یل رکر ار کوا نادن ان ےک سا ےن دججتت فف

 رع ںیم تنطلسر وار سور لاس تر ین قادر ام درو ریپ ترازو ادیت اکسیر تاریک ارت
iم ںوشزخا یب ڑوھتی ڑوھتپکں وینا ےک اروا ن لارض کا ید تساوی اھ اگ وہ شی روا لورا  | 

 لس شف سس نگار تن نبات اب کس یاس یر ز ون اچ ںیم م ےل رک لس تارا اس کس یو سا کشم
 اروا وے ال ےک نر ہلا رضعوج یکی کوت ےک اکے رود اور رک یا ایک لطب اح اک کتو یارک ےس ےس تفالف رہ

 برو لاک سکس راد تعدد یاد گه زین کس تود ناار اےس ات

 ےک ادشب تفالارادوج ءاسورلا سر ںیشد نب عنرفلاوبا نی ہلادضع ںی تفاظ ہہ ےک روت زی... ہفیلظروا ی لاد ضع
 « یاسر ئا ت ےک یا تموت ز اتيت کت ایکو م شیٹ شیٹ ایوب لم ماکرپ روا یب م تطاس رومات ادا نوری
 روا ایا رف زارو نی دلا فرش ےس ترازوددہح ےن ہفیلخ تو سجاھت کپ مروا ر فص اکا یہ لماوم سا یرفظمز امئاق نی دلا بق

 ےک نب دلادضحر وا تنطلسلارمزو ے تقو یساایکہ راشاوکت نطلس ارم زواکےن رکب لستارایققنا ےک سرو شئاتعارپ ںوم اک ےک نیدملادضع

 ےک یا روا ن دلار ع ی یل ھت اتما ےس لاق ےک یا روا نہر دلا دفع تنطلسلارمزو رپ تاب تاب ء یگ انب یک قلاروا تذادع نار
 ای صر ان یکہیلغروا ےتاگل مارفلارپ تنطلسلارمزو یل اوم سا نب دلا بلطق وا نب لار ےن تھک د ہے ںیہن یرب کب دلابلق زمہ
 ےک ےک رک اڑ کت نطلس ارم زو تعا

 فبلغ نر دلا بق روا نب ہلا ضع اوہ ایپ ت دش ںیم نھ تفر فر اید ره فی موها سنا .:لاکر هتسزیخ

 مامی کل ار تیتر گریز اس نوا لار زاس ےس ب بیبط ین اش ےہ ر یہ آک وے یکڑفمرادیب

 بقا ارضی EIN یورک م یت نک ںاہ س و یڑوھت یک مد اک یلغے یک اہ رب ہڑاورو ےک رکل اول

 عن یا یب لایق نی رب دلا بطق روا نر ہلا غون ب دلا فرش تنطالس ار مزو ےن ہفیلخ کے س ےہ بب اک وادع روا تلانت یک دلا

 رو رب وک شامت یکاھپ ےک ساروا عاد زہ ن بدلا بطت ےن نج دادقع کک لتا ےک نب زلادفع رہ ےس ناتا یی خدا

 مامور زروا 7شم تفالخ تک نل ہن انچ جا انناڈرا ےس لح یالدڈیلغکی کر م ےس ایی + قفس لوک نا امر

 خدا اددفیظلاس سی ےہ اه ب۵ 11 ردقاد اکرم اہددد کک تاہم یئوکر ناپ راجالچ ہقیلغ ایدرکمنبو زاوردروا ےگ ےن

 را بو 00

 ٠ تنطلساارمزو تو یا اھت بن مد ےن سیا یھباروا یئوہ روپ نک انلوہ یک وم یک حس ہفیلخ تقو سج ...: تی یگ یضتس

 نارضایتی انار پس زاورو ےک تبالخر رک راس لار

 اج ۷٢٢۴فی را تک 9 -«رلج )رنج لا تار شور ۵ارن یا دلو ال۲۳ نا تیک...



 اچ رج ۱ AY نورظن ا

 رفا باتا ۳1 نند زکریا اف لوک ا رک غارایاراوا مک تم لاو لے ۔ فوت یا
 رپ ١رعاءایگٹ ولا اج ی تسا زور اد موہ د کرم تاغ وردا ی انا ماھ کے لاین یا ے تطاس زد لکلاتم اے سا
 وک ا ےب ےک وت یلروا ےئل کد نب ےڑاور ےک تفالخ تب ٹمیح ےن نج دلا بق دا نی دملادضحم گوہر شق س انلامماوگز روا
 ترازو نادا: بے ہ دعوے تفوےک ےن رس تب تفالخ تب ابد بتلاک رم سا درک روی کت قالخ ےک کب لط

 نا ےنذیلخےن ءۓئایج درامای ہلا بق رد ئیگیمالس ار عر واءاوہر رقمراوداتسا نب دلا لارکا یاکن لا ۓاج ایکہ اوج ےک نیب لارض
 70 7 وزا وتساوخرو مات نا شا ؟اوخ یں یکول
 ۳ رد دەکا

 ےے و طے تاپ ےک ا e ا

 شش از کا ا ا او
 وک ب اہساو لام ےک سا ےن یحشلسفیلخ انت نامنا بصاخ روا سدوخ مل اناڈب ب دژ تک رز نا شات ےن یی
 روا اگر ته رم زووگر طعنه تے ےن ںی 7

 -ایگت ترم باک ب ور

 لگ یم عم اج اوہا عم اکی ولخ تلود سی ورش ےک تالف دام ےک یشن فیلخ ....:ہبطخ اکیس اپ عت او سمت اش اکو تماود
 کن ین ناف لو نایاب لب ما ی هر ا ٹو ج۵1 رام ہیطخ یی س_ سن ساب انا اي
 وج واعر تای واک کاپ اتے سی لی کی وای ارپ ڈا نی دلاطذاعوچاھتا ر رک موکل لدضاع اد نوش اروا کرے بس
 نی ار ھت ات اچ وج دھو فاو ولد اشر ترازو رکت شو لا یتا قا یف ےک زو ےک لا سولت لما قفل کما کا
 تار لا یا وا روس اےس قاقااھت اوم انب یب کھ تاپ ےس یاد ضاع یافت ےک نا بسر اور دوا تک 1ما تسوو
 ام ابا ہں گن رلار ی 8780۳8 4 اے تیبا

 ل دا لا مت ےک ا e ہوس فی لا دارا

 کیا ےن نی دلار وف ل واعلا کما یکت ساوخرد یکدادیارکوہر ترور بردن رواش تتقو نکا اتقروم اب لو کز الت تصرف
 اتوم شن لادا کار ضا اک یو رکن اور رصدت مکہ مار

 ترانس ع ےک رواش ےس یوا (٣ راوس نیا ساغر رک پس صم نیر دلا د سا چ انچ: یک ہ۶د ب روا یٹاھب رواش
 رکے ماش اکیا کم دعو ہے لیس رن احا ناں ب یرکی کت رازودرابودوکرواش ےک کل ےھت ےل نم ترازو
 ےک راوجو ب ےک شارپ لول اس اشد صم ےن( ں یس ف)ںوئاسیعرکاھتہنامزوویءاھتایکس یی روقراپ رد تفو ےک یگاور
 تلوو یھ سر توش یر سا ی نا را سی آدرس روم لپ د یوں وبوص
 هل اد ترول ون تل روم نت لو ی سوسک اروم یو اس ناچ اک ولع تلور شے ےیل رکل وصجےس وع
 ۔ ےساچ ومرت لاقرب تراز ددد ہت یکی دہ قرب ےک شب لار نکس لایخ اترو اش شمار ن اح! یو کرا اروا الاو

 امر ہلباقم ےک ناروا ےن رکت ی کش یک یواز یک و سی جار ایکو س ارح اک راک نا کر واود ضاع فیل. :ہشاخاکدضاع يلف ا



 میدرصح مرا رج Az نورلخ تات

 و ت22 رگرودوکں وشزاس یرواش ںیم تقی راي ناور ںی تم رخ کب وکر شو لازم علل ےک ےن رکی ططوادما سیم

 اسم مک شے اساسا رفزارأ سےس ترازو تحلفوکس ا ےن دضاع ضیلخ آمر کوہ تصحخر ےس یرونراہرددوکرش انچ ایا
 ل ںی مات کا ۱ےک رک تای اکی رت یکی نا ےنووکیشایکگاید لڈدلج تہب وج ایاھا سونپ ےن دوامش سم یگ ودر سید ےد رات کیف
 اه دعب ےک ند کس ایپ چ غرض ایا توا سس لع

 ا ا 2... تہہ کر کت رالی مروع ابواب ولا

 کتیا مک رم بت ذوق يه اب اینا ان صوت تر 4

 فیش واسط ايم یراق مرتاکن یاس برن چی ی ایعروا نگ دلا عاص
 لنک دضاع ہضیاغ شوقارق داش کا ایکوہ ل٥صاح یگ ظا رک ینو ےک دوما اقروا ےگ وہ ل 077
 اد ےک ہک قو طخ کشم فیلخ کیپ اپ ہہ ےس ماش ےن یگزدو لار الا لک تقو لات اي فرصت شات یک تلخ
 ۔ےۓئاجاہڑپ ہبطخ اک مان ےک یار روم سس

 را آے ےہ ولع لود کات انا از مش کن تسولف کے رڈ ے ر ڈے تلانت کرم لا لیتر انس نا ال

 بسی کس رسد شر دز اش کاما تو ےس رال ت

 یل توک کن اکی کورو برق یک طو ام اش ای کرک تج کپ ہضو ت٥ کک امےک نی دلارون لواجلا کلم ا سی ماش ےن بیا یقب نارادج ات
 ۔اگیاجایکن ای: لٹ نکے ک تاللاع ےک ناو دت امیج

 ' تراشی ہما ل دادخب تفالقاراد ےس ن ےن یزو نب لا ایه شدم رع تنو سم ب :نشتیرارغب
 یر سوسک زر عزل زر اما سیال

 اف بت گن نمد هم لونصلم صشاھت فو راداکتش خر قے یضضذیلخروا از مان اک یشن خ وج ںیک ۱

 7 نج اکی سابعتف الخ مر مس تو یساچییک ےڑنجیےن اک یک اور ںی وطن کر شوال حالص
 -نخراولار تو ایلن و شالا ٹر اورا

 وکی زرہ شارپ ہت لش اوبا ہلا لاک یاو ںیم تفالخراپ دو ےن وم لار وب کس احد نا... :شافس یی ن لارو

 ہدالعےک نا سیب را نفاع ےک یا وج ںوہ ومس ےک کوم وہ زج ماشہ زعم تاچ ہہ ورو( اھت 3 انھتلا یافت کوب کک سس اوج ایک اور

 ۱ لاک جی بل ار وطوکی ادا وسروا نور برد وا یکتساوخرد یکی مواتر نس یکن اھت ےک اج ناسا را الف رگراید

 لگو شف راس دو لاری یگوامےس مار او ہت ز۶ یک نیک یو گره دو مارو قالب

 ورا ناتو يا. رام زاکت شن اگر یک ین تکون دز ما نیت فیل :تالاعےک نادذپ

 روا ی هر تصور وابعلب کس نسوج باقر ہلع ےن نو زبر یما ےھت جج رطح درکروپ شک جان: بعا

 مرا ےک بعلو اوم ب عو راورس ن ابضح«لز رکی ئاھڑچ رپ نو ےک کرا تے

 یے ےک نابضغایکر ن اہضغے ہمدصےک سٹئارام یت کیا اکنابضخ یکے ےس رک تقو ےک تار زور کیا اھت ب اکر ھج اک ن وب

 نیر ینا یاس شوک ند عاد ےک تعا یاہو کد رک

 ایک طع بتلاکن ملا العرواایدرککاطعوکس تما حا ےج ےک سا ےےرفذیلخ اھت



 ودر مرا مچ ۸ ندری

 ےک سند سرو یزد تف یکن اتسزوخ وک لش ایپ ےک اروا رتا نہ اک ںی تفالض ہک ےک یوا م کا
 راوجو بر قےک ھم ایق سیم اہک رکر یت ےس شوت اراق ییا نت اس ےک سرو ااب آف رط یک کار سنا کا ںی ےل رات الام
 ی نرو بیا دارغب تالادا رک ری ےن فی روااھگ رود کتضاظ یک ضتس فس رگ ھا چوم ل اتو فرع نوت

 کرم اک ار وا ربا ںیم سج روا ینہ تیا سرخ اب یر لب (, 2 6 2
 رای ورکر اھ یت اونم ےن یک اوچ اقر اپ راک ے انکے لاج دے ف کت ری کیت کی جای 2۔0

 ےن قت اف یکی ری ےہ کی تس یخ ےہ یا کں ی ےک ھوا پ آل اع اک زامات نر دلا بق :یلوزح یک د لارضع
 ایک جس کت مول یز ان۴ بج دعب نوت طع ترازوو دہ وگء سور لاس نیا جرلاولا نب دلا ضحروااھتایلانب فیچنار ناک اول ا
 یغایکں ورش ا اھب اپ لو زعم یک نطسرزو جرشلاوبا نم دملادضحوکی ضس ضیلخ ےن سا وت ایکو لصاح ےسا یگریتخااکدیفسودایسےک رومامایقروا
 تاغلار وا یک شلات یک ا ےن زامناق ایکو دارا اکی احب یک یا فر م یھ ل۹ درک ل ورحت اسا زد العاب دن ےس
 زانم روا ےل اورکدن ت لے وارغب مش زد رک تلفیق رعد یار او ےس ون یکے ن رکی ئاددراک
 مٹا ڈود ںی رازووکن  دلادفع اتم بک ے راہ یش اج آزاب ےس داسضد فر وااج ےل لب ریو میک واولہکےس تقلالعو یمن اپ ےک

 اروم لس فی« کت ساجاید درگترہاپ ےس داد نر دلادضم کف تپ ج اگل و از دارا پا کک لا 1سی اید باوج ےن زانا
 وم ت ی تس اوترو یک کے لکم اا ن مراد دلار خروش ت ےن ن د لارض بای دے ٠معاکے اچ لگا دادخپوکنِبدلادضع
 ی متد شارپ ارے دانید ا ےن

 یر ق ےس کک کا لا را ام ام تطد سقز یا :تواخب یک زامات

 ساز زر زور اطر دلا یشن زامئاقدعب لو یم ےہ ڑوھچ بر کب لس یکی سواد تلود یھب رویکردی ےن زامناقردا اتیا

 یر افر یک ا ےنزامنقا ( تو ہنر اک ئاخاکب ا تفالخ نیب دار یش لابد رک اسو کا رکا جوکت انکم ایل ٹولوکب ایس او لا ےک نکا رکو چ ارات
 یارو ںیم "نیمی رک نج ےس یضخ ےک رک شوکں وراد دو لورم سمت بتا یک اب رکا ناشر مک
 ےگ یی ل لاو یل ریس رفقا لو دعوے نیک نا اپ

 ےھت رگ شاکی الپ واد تود ماد ایر تسچک یکتا صق ذی احد ایام سکت ی لت :مماخ کز اما
 مٹ کل ا ےئاہ ہن ےناج رج نو رد راد لاک ابطال اگر کس رگب طول ال مار او فسخ
 لگنے ناک تپ تنی ملا برود فطر سن دلا بطق یم تن ہی الم اول ےک رکا رگ اپ هریک ارور
 یکی ارا ےک یا یگ عر بک اپ زامناق: اوہ یک نوو تشاو سی ما یگ ان سا ایل ٹول بابساو لام دوارای ھا اف الموت عب
 اےس لا نا لا اوارخپ لئاروا ےن رک خرافرادخدرابہدزائق ہے لاش سنا ےن یس فیلخ ےس ےلج رعب ین ےک سا

 خوش تاچ ے اہ درد اور ہے یت کوک منہ کا درک اهر حس شوش مراد رعد ہر حت اس اک

 تدش یکس ای یا ٹکا کے ای9 ا فی کی وک ویت ےک لارواوکل ا یم تتاررگایگملچ لسؤمز منا ےس
 -ےاوھد القادر گرم ےس

 ایلاوبہادق) تعال لارادوکس ا ےن فیل کک تں اہ اب دم ذپ مایق شش لسؤم کک ام شنا نیب دلاءالع قا: ایت ن دلاء الع
 دنابیاهوشرو یو ہم ڑپ دوونروادز رس ےس لساوج اھتایک گ ی ہیک جب

 بحاص نج یکن لت: لایا ایہ ےک سا ےک رکل وزن ا یی ار ایک رتی وفکر وراواک ت الخ تل شیپ ا ےندڈیلخر اف
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 مدد. .مناچ رج ۰ ۳۸۹ نورلخن ترا

 روگ روات یکم ایت ںیم ناتسزوخ ےہ ن اطلس ن دون ب ہا کک کں ی ےب رکن اب ہوا مچ راک ناتسزوخر روگ

 ردا ایک ل یھ “اشرب ےک ا اھت رک اقوا فک مہ ےک اغا نو سو لب لر مت رگ اکو یکن اتسزوخ

 شوی شعب اب ناز اشک لا اچ کدو اش گشت اوہ نشان اکسا کی کس ا
 لا ساوروارطع ایک اتم اش رقابت زو ےک لے اورد ےک کرانے سج ار نو نی نب ہایآب ناج

 رگ روغ کد آ کد ادخب کرکت پوک ب تہ کںاوتاکر ورک د اش کک ندا کا ںی اے یت روا حار یم نیک اط یک ںی وف

 کاری درگ ام او ویت ےس وو رھی اوہ مد صرع ےب اک اکو اش کل نال ٹولوکس ا ےن وادب رکنی انچ اند ڑوھپوکپ گر کشا ان ںوہنا

 الچ ئاو تموکلراد ےہ اش کلم نبرد ےک سیف یر رام ایما یہز یوہ یئاڑا کک تر بیان نایب سس لار یا یاد ماتم

 ۲ ۔ںیئگوہ ںئاو بج وادب ںی یارو

 قادر رفتار ربا نزاع لس از هل ام 1 لا کنی رلارضع

 روا ارت کس ار کلید بج قرار کت فلفل شرکای رام عسل

 کک زارداپ ےس هک لا مک اگر ےس کا او زورا ولج رپ تنفالظ کر یف یلغروا یا ت افو ےن یش یاف بج

 ںیہ ےک کن ای کا ایج یوم م نا ےس اق کی اے تقی طه اک تراز وور ےس لا ذنایآت فالخر ود انکی ضس بج چاچ

 -ایدرگل اب پ ترازو ہہوا ا ےن ف یظرحب ےک نورنچ رکا یکایک ل وز مے اے ریو روا

 یم سنت اس ےک فاق ےس ڑب تہ کیا ےک رر وکو چد ےک ایررروا اگ تاور ےک ےک کلم تزاما ےس ہفیلف ٣

 ےک تنطاسارمزواوہاتالچ دابرفایرف ےن وہ ےازب تروص اب رف لھش کیا سیم ےساررگایکخ وکب نج یز نم زرمےھت تره دیر

 ین تم نیا اگر کرب نیز ےس ےڑوھکتنطاسلارمزوہیخانچ ید کروبیرچج ےن نہا کہو فرطیکس اےس تنطاساامزو یپ یا آف رت

 ید یکی ےس ںی یر کرہ کی یکی ےس قا واین ساپ ےک تطاس مزو ےک ےک ےس کم واع ت الاعرکن زاو7کل پوش ا

 - اي تا کن اس تهی ری لورم نون ور رج

 تا و ناتو ناگهان راي حب ےک ےناج ےرام < تناسلی زو ا طمع نم نا

 ارکان های دے ںویلمہت سکین اوکتلود نیکارا ےن کاٹ انچاو کل ا

 رب وفوکت الخ یک ایج ےن ہہی سیب ب ن ئا ارم اپ ھ ی قت اف مری ثددعق یزوام....:تافو یکم فیل
 ۔ درک اے ناف راد یا ےس ےک رز بتر

 ھ۲٦1 ۳ ۵2۵ رثلانب ر لرم لا یں رکا ی اپعلاولا

 بقا لند پ تالف توا اعلان ےک سا ےنراطع نب نل خ :تفالخ یکرللا نر لرصانلا

 دعب سو چکی د لڈ ںیم لی ےک کریگا نب نیل یا یک یم ھت پا ود گاپ یک ولحدعب ےک تعجب لیے ذیلغ ےن اید

 ردا ےس اب ٹول الا ماوع وے لپ تستر پرس کس دود کیاوکل شالاھتود مدد ارگ ویزا راک ی دعقلا یز موہ اٹ

 سارا بص اس نون لار رب سید اس لر طجد سیر بارم و

 ےس ٹل تعیم یکیلخ ےن شٹریمالسا کت امت کسر ش یگ ھتاسےکراطع نیا شی نل تعیہ کرص نیل ....:تسجی کت الغ

 رفقا فک اؤولا تازو لجن یا راس را تقوا



 سک خراچ رلج : ۳۹۰ 3 نوریظ نت ار ات

 ےہ را بن نو رایت یاب هک رول سس رردا ناف« ی ن اولہ کک وخان یہ لار ین انچ ئی ےک ہناوردصاق لس
 کف يلف تاید ہک الع ےن ںی نا چاچ ایر ابو وی اس ےک سا ےن نیب دلاددصحایآ یش ےس یئالکت ےک نی دلاردصروا درک کا

 تعیب آر وجر واایگو+تخاپ لا وج رکن ناو سل جوہی اب روا فرخ سو ید اسارت قدرت یکتفالخ
 : ۔اھڑپہبطخاک مانے  ہفیلخروا ٹک

 توک ےس یارک رک کد رکے _ ساک حا ص نب لضخ اوبا نی دلادپیادداتسا ےنرفیلغ لم ھ۵۳ :سو ن شاریبف
 زنی ی یو لا دا تو 2 یدک لاین کیف م یکدوجوم یک دوا یل ےن شیرحتاہ نپادوڈ کا یک
 ن ہلا دے فیاض نت تس بم اصن ی هل تسنیم لاک ک ی یں یک تعقد یارو لباس نا ید ک
 رب گن زا لاو اکیا و تینا ید بقا لا جوار فاطعتمازو»ه آن نر ثایدص کس لع

 ایت اجرک رادراپ رد یا یک الا شا تعدد نیا

 یاران وہ شبا کس رگد ی بیر لر فشن هاش نالسرا لک ذ_ لو که پر. ما ات سو قو
 تش ےک وک وے رک لیا سٹہ ث۱ل دب ےک اء ںی ےن کی لینت رت سکت اتاو ےک رک ایل زین دوا تالاع ےک ںویئا لیک
 ناطلع یئاھچب اک انب نی اج ناولہب ر اب کس ا کار ایر نام ماتم شوی یک تار ید لوس وار تز
 رعب ےک نایاب تاب وآلرفط ساب کلا فس نواب اگر مود بج سپیس ۲ اپر لی تلافکی کس ار وتسدب لرخ نک نالا
 یک نالسرا نب ل رغط ن اطلس روا ےھت تصوحہزےک یاور یخ دیمارادوا نایاب رذآہنابفصاےبدا نال تافو یکے ناول شیوہ ڈ۳
 یارو دام ںیم یاہو اگل ےن رکی ارم تاچ ايد کنان نالسرا ل رکی اب اک یارب ےنرم ےک ناولہب اھت مک ٰیلارگروا تلافک
 روا یانو ور اخ اھا یارک لب زالو گل وا تلود نیک او ءارھارچُ ایگ آل نر کوہ ہدعآعےس نا لرط ئل لا مکے رو لردتتسایم
 تو زر زور تیم روا توک ل رغ کاو ےہ ماچ کوچ ایت ورحت کوا یک ل کروا یکی اپ انب یار لورم مک
 ساروا یار ڈوکطیلف ےس تارطخہ دم آۓ ئ وہ ےت کر گز اک تو رب کنج ست یخ کا م تفالخر اب رد نسل چک
 4 اھت ایک ردعو قیاطم ےک ین یفیلخ اکی رادربنام فرا تارا کب لطاردبا ےس تفاالخر ا ردرپہملباقتم ےک

 یکب لطت زاجا یکت رس وار قی کت نطلسلارادرواایکہناور لٹ تلخ اب ددریف کیا کن کرتی یھب رفع ....:کنج یکن اج
 وہ رمی تطاس دا من نر ےس تار عےک یراق لار کت کیت السی ےس سا

 رگ بجا فس کر فطر یهو دما یر و ترک تے لک یخ اقای

 اور ور یا نیم سپیس لورصاتنا
 شو دد 7ما پ کک کل کتا تل اوس أو نب ہفیادیبع رفلنماوا نیب دلا للالج تنطاسلار زد ےس تالغراب رد دعب ےک ںاایگ
 ایل کاور

 لول خر لو اھت اوہ اتم تس لرفطپ تس ربا ےک وف کل زکل یش نادعہ ماقع۔...: نار یرخآ اک ادناخ قوم
 ایر قر کوک نطاسلاریزواوہار یک گاہ دادغب کش اہ رھتاپ ےک لرفطکتج نادیم لمس کج وہ یار وف تخ کشی تردا ل رغولو اک
 داتقا ےک لاقت مامور ظنش مہک یاےک کرا گوکل رغطےن لکی وہ بیعن فال کس لرد لایک
 سی یو کال رففشویه9ع حب ںوفڑوھتیئاوب تب وفقوقرپ ےزاوردایاوعڑپ ہبطخر ںوربضاکم ان پاگل ےنرکی ارگ لوس
 ۱ ی لا قو توت لس سااھایکل ےن وک ایک وہ وم انی ہایگا درک فش



 مد مناچرلط ۳۹۱ نورلخن را

 الطا یک قامت کس رک نواب کت گرا شویم... ار ید تی رھپ الغ
 وہم تی رگدمتاسےک نامادحبےک ںویئاڑدحت ایلرکی رص ایر کک رکے عن وف این انچ یار فناور تیرگی فا

 بتمن یر اول واز. رزق نوک جون نر نا ااداد فی ےک کرا ر کوک وا یب ےک ییا یگ

 یراب سس روا صاف تم کیا ایکد اور ےل ےک ےن رکرض قرب ہناع رکنپ اے تاطخر اب رد شیر 2ر۸ ۹ دعب ےک سا

 ید را چوک وکول نار بست یھچ ن ہغیخرایدرکہلاوجےک ںدر صا شیےک کل صاح نا ےن نیب دون الا ہار او

 یک اق شریک یکی ا ہو یتا تا دنت ےک مالن ےک مما یف ن ل رغ تموم از کھ رم! روا یکں وہ رع ہرصپ
 تاور فرط کہ رعب ےس ےس وارا ےک کر کرا ےک رک وکر یک ن ہعصحص نیر ماع یفب ی۵۵۸۸ اھت ررکت سوکھی ا لیئاس ا نیب وٹیے فرط

 لب تب تار نده یر اند پیکان اساس هام اف لباس نرو
 نوا کیری نارو کا ےک وہ نایہو لک ےک لک یورک ورشقرکت اف عرش ر اروا یورک ارو لمراد کمار مش

 نقل ےس وہ ےک ککے اس واتر وب تير لپ ےک کبری هر یتا ےک کب تہب
 ےس برک انچ سه« یک اب نک ساوا قوای ایگ ارایتاراو ےگ ے دام دارفا ںورارم ےک نیر ط یوم ا کن ام

 ۱ ۹ رکورد ال واکس و لاو تور

 نما کارون لاری از ارز کس یراق نا رمال... تاک نوی اشپ ناتسزرخ

 لپ تافو ےن ناتسزوخ روگ لمشتقو سرخ انچ ییا ع یک سورن کیو شا ہرخو ناتسزوغنبوسضروااھتایام رفت یبانخوکےباصت

 یدےد تزاجا ےنہفیاخنانچ کب لطتزاجا یک یک ےل ےک ےنرکر رب ناتسزوخ ےن تنطلساازووناوہاریپ عا زن ںیم سویپ ےک اروا

 یزوراکرخ روا ںیم و ںایئارٹلے آر ہلباقم ناتسزوخ رخ انچ ۔ایدرک وکف رط یکن اتسزوخ ج یھ ور ےک کر ات ںی وف ےن تنطاسامزوہئانچ

 ےک کک وار ر ککے کش یب کو روا کوج شب ورا وعده کس سارا تاک ایم اتش لیپ ےن تناسل

 ایک رتب ناتمز وخر 0, 70

 مزداوخ پے تقو ساکن راک ےن یلاس یاےکر کے ناوجےک نیک شاطوکن اتسزوخ ےن تنطاسلا زو . طه

 فیمرغ یکت نطلسلارزو ےن طق ت ایر کش فرم رر کے د تسکوکن اولہب نب غرق ناھنز لیپ ےردیقاو سا ےن ساااھترضبف کمان

 تناسب و قسم گام لا اي چین ارس اراک نر تل متر مک

 ن ایک ق اھت اک مزراف باک رگ نره ےک تمصاقو تمازم یس فا تنطلسلارزو ۔ایکرکخ وکف رطط یک رکن یخ کرم یگ

 یابد کن مدرک کوک هاش مزون ای بم ےک ےس ہک ی اہ ایک کد اد زگرکوہ ےس فر یک ورپش

 ےن ےک واش مزراوخ ن اء تنطلسلارمزو ایل درکاچ ںیم ناچ ج وت آر ظا رو کت یفام یکم عب بج روایات سارک الرب رکا آر یخ

 دپ مات نددنچ رک کے رروا۔ایگ ول باج یکے رر کوہ لام ے

 ےس ےن یا انچ ۔ایدرکر وچرپ ےنوہ یاب ےس تنطعاسلارمزو ےن ی ل یک نطلسو تموکحی خلط لارو ی... :تواخب یک غلطت ۱

 اسرار شر سس دهن غير نوا ےن تنطلسلارمزو ۔ایدرکن العااکت شلاخمےک رکی دنبہکان یگ

 نسما ارزو یورک غالطا یکی ا اوکت نطلسلارمزورواایو ےنوہ ںی لاو سوو وک ق اھرو ما افر کت ناسا زووج وآدم
 ے غل ےہ

 بردار عطر فایل راک رک نک ریپ شی ادرک روک اہ کہو آے سے ر لٹ بق ادت

 ۔ایگ آں ہاو نادم رے د تکو ادل ےک گہ رخت



 مودصح ماچ رج rar نورلظ ن اترا

 ناروا او« رضاح لت تصدخ طاس زو شرات اکہ اش مزراوخ نیم ےرسینےک یادو... طور یار اکہ اش مزراوخ
 وار نامے هاشور تب ياد د باوج شرا اے تنطلسلارمزو رگ یو تس اوخرو یکی جاو روا کت یاکخ کس رض سوال
 یت وج وم سم نادج تقو ساوج رف یک کای یارک اھاکچ وہ لاقتا سی۵ 'نامشواماکت نطلسلاریزو نارود ےک تاتو نا درک یکن
 هارو لب رفت سگ جرف یرارذب را رپ ےک؛اش مزراوخ کن ندیم ی اےس یری س بوتر وا اپ باروری
 : ارت نادت ےک

 ےہ تار ےک م کیآلت ناصر حب کس فرض فاش مزار نام .ضقاک یخ نایفصا
 ۲ "اوترو نرش ینا fa تفالخراب رد ےن ہیعفاش سیر ی نخ ن دلار 2 ںا دن شے ںوہزراخ ن یفصا لیا
 سر ب نابن دلا فیر ییا ے فی اتچ ےک ورال اےک یار شرط بیپ مت لو نابخ ع ڈک ی ڈو
 ادم نا ماون ران کت ست انت کلا

 ےک ںومران ےک ناولہب دعب ےک ےن رکت ارم یکو اش مزراوخ ب تاچ یکن اسارخے لیپ ےس ہعقاو سا :یٹاولہب 7
 رے اے لشو ناکا مزراوخ یم ناہفصارکن رمی کوک اھت لان رادرسانپاوکل شک یا یکن ہچکوکے سیم ںورادرس پسار واھ یارک ن

 سفیر ام رو اذیت ےک کشی یز اوخکا و ولمر رک کب ی رق ناھا رک راھ دب فرط یکن ابننا
 یاش اقروا وے رکی کت ساخر روا ۔اھکایخ کیا کرانا ےک تعاطا یٹادادخب تفالارادرد اکر رکن کوی ۔ےہ فرو شل اقرب
 یرکروظفنم ترس اخروی ےن فیض انچ ۔ے ہل ذو امت ف بن هزقروا نان «نلاریج ناف صاروا اج یک اطع کر ادعباج سا تول
 ۱ _ایگوہ لصاح لاقتساو مک اوکت شد تموکعی کس اروا ئگ وہ طوبضم یارکےۓ ا ےک ہجکوکے سنن

 ن ہلا ن الص اط نب لا بل قو لواعا کارد ی کلا شی: ا اکر روکا یہا ےہ شب
 رو اش بک ییا باری ای ورکی ورح یت روگ ں را ت یہ روا سوم ان کیا اکب ولا یت ارماھج وک" نشو ایہ ال یماردا ای نجس
 ےس ا اوا ریما داد مک یکاور نادعج ےس رک مرمر کیو کی ئازفا تزع یک ا ےنرضاہغیلخ۔ایگوہر اح شادفب تا ارادرگہک
 سفال میس رک نر انکو اھرخ ے یکروش انی کت فالخراپ دد ےن ںوگول نلا۔یکت ا المےس شمع اروم نواب کی ار پن ادب
 ےراب سا ےس تفالخر اب ۔ایلرکر فر کوک مشن یادوا کیہناےس ےناھچب ےناکل ےک lis بادام نی یت یر کل وبقت عالما یک
 یک ںی ےک ولت شلات کود درک ارس سایت ایکو ردا ماکو شمع نیو کی زناروا یک ٹپ فئاڈوک اھ اوبرا سج
 بم کیف. تاتو نما دوتا, )لو نرو گوش بوق فلات کں وگول نا ےس سا نیلم ںی آ
 ورا بت ار یی تارا راکی را کیس سرکاری ابهر س

 تسایسروما شفپبقفر کس ارم ایت نم لا رجب ےن رکے تمور سے تفاظغراب رو ےن رو :ل کوک

 رنلب مل کت شل امی کہ وکروا ایر کر یت کپل وان شاخ 2 شا رف ٦ے یرص شرع ورا ترک ارگ کت سو
 ضرب ںوقالمہضوبت اتے ا ےن شری اایگار ام ناارود ےک کج ددااوہہش بام اکر گیکہجذف بناج یکی اشوک کل ا ےن ہچکی گو: یاب ےک رک
 اگل ےن رکی ٹا کدو تقی تر درک ہواشداب مان ۓارپوکن اوہ نب کی ارواایلرک

 ادرک ن ی ور اباد ےک یا ج یک ا١ ےنرصانہفیلخ یوم لاقت 6ن اتسزوخر ما نیک ا ی رر داماد کن یکم 7

 ےک یا وہ تہب چ ںیم ےس را ےس ینہ نیلی یر ایگ م صج کم ےک کا نکس کات اوہ تہ کر لو سد نر



 درج مراهچ رج ۱ )۳۹۳ نورلظنا تر

 کیا ی ات اطوار نرو 7 ںیہ اد نایمرد ےک ناتسزوخروا ناغصا؛ نا شرف ناشي نکن تک لاج ےک
 روم شارپ لو شش زر یک فسا زووج یت یو رکی کا عسلی کی ها آیلتس

 فرات و لار لک نایب دیش ب کرک یک سوا ته نت اتو لا ایراد لو و قايکل اچ نات لاج

 اچ ما اکے ن رکی شک وف فالخ ےک ساوکن اتسزوخنروکر جج ےن ہفیلخخانچ یک کک تت فالخرابردرجخیکس ا
 7 رق یو نر ا ںیہ مرد مپ جب پآں وہ یشماکت الخ مکس یمن ار سر ایر مپ ناتکرت

 یر تے سد اگ اھپ ساکت ستار وقتا قناری کی تتلو ایکس اف اس باوجو فارطا
 ردا لکو لنا چ انچ ایلام کتب ہ ان اوکن ا ےک رک یاد طخ ےس رنروگےک ےرروا ناف صا شمریادوا شرافرنروگا کو نیا۔ یئگب توقروا
 تو و و و

 ا رک تر ےک ا تر نت اتنا
 لایدرکر منا زخم زووکے ےک اروا یک اطعترازووای اره نودنچ۔ یئامرفاطع تبایخ یک

 ور صان قیلخروا ایا دوکتلود نیا ا مات ےس یک کرک ترازو رپ نی لاری ...:یوزحمروا هر ات نطاسلا زو
 لفات اک ں وج ام رک وخر م انتم رکھتا اج ےک( شول امرا“ جاری سن لار ےک ولساوران کس نوا

 ریل رز لاروا ساب جانم لے تفاوت فلت تای وہاں تضاظرا روا اچ ماش

 کت شطلساا زد ےن رانی سا طفل اپ کل تم تام

 ےن ياپ ماترا یش دہ تطاس مزود اپ ےک یا بای او لایاراساک اروا اید -ۓت کے یوم نشانے رل وزعم

 لوس رجب لر ی 7 سا ےن لسی ۔ںوم اب دنده شی تانک 1س ایا مفت دوا گدید تزاجا ےنمضیلخ۔یگاء تزاجااک

 چن انچ لا مقر لی اجلاس کهن اچ نا پا پا ده بسیب ےس ےن ےک ےک ںونمشوا ںوفاا ےک پآ گپ ایکس ین
 ایر تارو ارن م اق ےس ل یخ ےک نوک سلوک لوتشرال وام تضلاچ ےک فیل ےن تنطاسلارزو

 هر دلار هجرت لار رب < دکتری ا :یر رتن ی دلا م

 ۰. هر ارام ہن زیا اک وہ سیل عشر وا ما یا کس نا اا اکت رازوڑو با مرو یاد انان 0

 نین ںیم و مرا اسرار رادان لاد ضع ب کر اب او یک ا یک لاپ تافو سیشدادخب ےن نازک زو قاد یک ان

 شوال والا کر واب روا ایگایکل وز جم یک آرا رخ سرب نکن کوج تلوضدردق یڑب ےل ےک نرو ورا ایگایک

 به بن اشنا بلاک )مقرر نزن لا نیک کارا اين تار لوس رک يزد بان دل لار
 -ایگاید بقلاکن ہد لادب مے ارذااوہررمقم

 یی یر واک یکن اتسزوخر یب ےک یدک اط الا مور انے رضا ہفیخکں یہ ےک آر کای دا مچ. :تواخب کرم

 رگ یر تم < فف انچا دکر اے کرام رج تنفس تاچ و و

 فو یک ایا زیور ےل ےک لو یک ا یل ار اون ن: ن دلار رواہ زد کان نب لاړی

 رایپ دامارواتب سک روا کک ییا ےن رع کی تا ایگالچ اپ ےک سیف رخوگو او نبدعس کب ات رک وچ ناتسزوخر جٹ ایپ

 (ےرلج ۵۱۹نے اکر انی سپر, لابی ڈرا اک.



 موره مرا الع rar نورظن ترا

 یا نر مپاکذ کل ویت ع اطا یک فالف مروا یکی اوور جوا ایگ توت ور سرخ الا کر واب رک یاش سی ےس ایکو
 رر وا وو روتر لس کت با طخ اه: فرط یکن اجرا ےس ے دارا ےک زار یشروگدعس کب اتار تاش بید باوج
 ۔اھتاہ درک اکا ےس ےن آس یئاو ےک

 لپ ک نم لازوال وم ےن دعس کِس تا۔ایک وکبناج یکزاریش ےن رکش اش یم لاوشوام....:یقاحم روا یرایفر گی کر جس
 کہا تاریخ انب یک کر وظنم شرافسروا تساوخرد یکدحس کب اتا ےن نب دل دوا نیب دادی وم کت ساوخرد یکے ید نامارادا کہن اور خاک افسر
 لا زرا ن دلاری دمای درک اح ےک نر دلا ز۶ روا ن لایت کس لاو لار وا باپساو لب کس یار سدعس
 در ار لب فاخر روز ناپ ےس ر وکر چر عب ےک ںواورنچ ےس و ہے کف ول بناج یکدادفب تال اراد سر پ۵ مرگ

 کت اع سعف ےک کام ےس ریقوکو کرم دعب ےک یا اید رکو اپ نلاتسز وذو وتا مدافن ےس ردد پا ےنرفیلغب

 فرو شات سرو« ابا نارعج تراز ارد تسو یک یا ےس سٹ یہاولہی اما ا : شخیاروآ یکم

 روا نایاب رز آسا تو: ترکی ےناجوہ یب تروا فرصت لو نا _ لو گه نا پاها
 ریما سد کیا ےس نواب ما نرود ایل رصا کل ور ش نا رکے وب ےک آے ناو نکا سکس لا اه: م وار تارا
 یادت لو تب کا نسل از شعری شو کر سصاح ےک تنطلسو تمواکروااوہار زکریا سی دو یکم
 رک لب تس اک کہ شش یبا نہ لا سارک تار ےک ایم اکے لولوصب نا ذی ےس سج یکرکل وقت تعاط اکو د ےس ںوھگہ
 ایت ک لب ل نورین انچا ید مک ا تحا ےک یاو لود کارا ےس نفی لخ ایگ اھ دادفب توا اراروا

 ناو رداد خب تا اراد فو رول تا سےک رکشہ ار مادنچ هر ےنپا ےن نان انا ادیپ ہرطعخ ےس ےناج ےچ دادفب ےک شوک یکن
 ےہ آے یو آے قط ےس نادا یگ

 وف کیا جی ئل لالا دام تاچ يا کش یاران لیپ ےس نیک ےک فو ےک کا لنک شا
 ے فیلخایک ٹیم ککے یل را لاک با نامہ تفر فروا ھوم نادر باج یک نازم رکو تصفر ےس تاغ راپ رد دیا کت یان
 ۔ ید رر کرب آ یک شیاوی کت نامیلس۔اھت ای درکروم ام وکی ئاھب ےٹوھچہےک سا ےک کل وزعمےک ےس یرادرم یر وق کل اےس ہجو یسک ا

 زا لری يک رشت کارا وتا نچ ايم رفیق ادرس رک یک دیا عوف کیا ےن لک
 ہیلیع سا تال ےن نیب دل لالج اھت ضار انج وے ہغیلغے اکا لاح اسکے نل ےک یل وکرم یک یکن کی اراو ناپ اپر آر نرو اوج نب کب زا
 دانی رک یوتاب بکس یلایماکیکا کر ٹیپ روا کریک یکدادحا یک کب زاگرس( مرد )

 یا ےک کل س ھر کش یاش ےس داد خب روا ہیچ کوم ون یوم د یل ا بج یک ملت ار. دیگاور ا
 روا مرا وصول کن لا نزن کریک وک ر لار فتم روا ای درک اور ےل ےک یلوکہمیکی ضمرکان ہر ضا ناکوک سار جو عمر لارفظمروام
 نیل سم ےھت ےنپا متن اکی کا ذت ابو ی بسیی بج کاري دي دم کس اچ لبق اب ےک یک یت ےک کشا ناوکروزمش
 هکر اصح ناب ۔ایلر کر کاج وک ایپ لا ےن رک یئاش ۔اھتاوہ ام ےس عی کوج ایگ اھ ب 1 یو انب بجرقےک نادعج شعر بج انچ

 ےس کت نادیم و یئوہ تسلقوکک ب زا سی یا اے قاتا ایک مر کس کزن ارکتاے ڈاہپ ےن یکن زور کیا اہ ات سلس
 تا انیمه یکی ہایماکوکی یک ند ےرسود ۔ای آگ اھپ یم پے
 ۔یدرٹیھاہ گنج ےس فرد اچ رہ ےن وج وف

 نی ملات و سام سرکار ایگ اھب رکی کت ساک یکن اکرخ....: مانا بیک

 تفارق



 میر ۔۔مراچ رلج ۹۵ ۳۱ نورلظن مرا

 ۔ایگوہ ٹا ناول نم کہ اے یار قاب ج ۔ ےل فٹناب ےص ےک تاضوبتمےک یکن قا اسوادرارق بج ےن زنروگےک ہیلیع ا تاحلق
 ES ا 4 زا لات قره دوس های وا اوما یک روا سول فرط یک ں ومش اچ ال و
 ۱ ۔ج اک لالا گدامجہامہقاد یب ۔اید حادخ تضاد ماسک

 تہحعےس ںی روا تہب ےس ساوکرصانہطیلخ ین سوا تینروا یم اناکس نج اھت کلاٹو چت کیاکرص غیلخ .... لانا اکہ ب یکد
 لا شج لا دعقلا یک ڈوام ںی وسصیٹ کیہ تان اوتایانب دبع یل اپ اوکس اےک گلو یر واکس لیس ٹپ ےنپا ےس ثعاب یسا۔ یگ دایز
 ےس توم حوت یف ر وا اہک یک ا ساخرا ماع اتکا ںی ن ایبک کاو رو مدصودای زانتا ےس تافو یکس اوکضیلخ ایگوہ لاحتنااک

 2 سس ولوو موم

 زس واک فود نا نر ہفیلخغ۔یفوم اکے رصود روا اھت وہ بق اکفک یا زوم دا ےک کود تقو ےک تافو ےن میم

 یت اتوا ی ارش ی لار رواہ زو بک ان نی لاری و روا یک اور ےک رکا عع ترابا نس فرط یک( ناتسزوخ تاقلعتم) قت ھت۔ےک رکی ییا ںیم
 لیئاودادقیا ںیم خلا عر تاس ےک یہارشروارمزو بخان یوم دحب ےک سا ےہ ر مت اہ گدلو کک د یا یدرکه تا تس شرف یک ینارگوا
 : اہ ر مت سس ی رش مروا یک

 ۰ ایپ وام کا ییج اھت ال رک لیتو تا ےک یت مس واراوکنےن شش یپ ےس سا ...:ہضجق رب لیا الہ اکہ اش مزراوخ
 رویا کس لاک رپ ز ےک تنطلسو تمواعوھت ےک م اکی اروا ل القاتم رق ےک سا ےس ںولا ارب دم یک اروا ںیہ ےگ رک
 ادا ناسا و صوت ون ےک ہق وج ن یشالس) گن ب یب دلاءالع واش مذراوخایدرکل ا ہا ےن یی ےس یی اب ہقرف ںیم
 یک اف روگ اکو ن دعس یا ا یدک فو لار کس کرا اچ ار قوس رک رب ںوقالع قاره وام
 کب اتا۔یرکل وقت تعاطا ےن نابغا کئ چخ انچ ید رکی ئاھڑچ ہی نامفصا ےک کر یت شی فذ یک ال یب رپ ےناج هک لس شم
 ےہ وخ کی یارو ایکو انم اس یم ماتم یک یخ یکدم آروا تسلی واش مزراوخوکل ا کنت قو سااھڑب ےگ آےک رک ضق رپ ناپ صضادعس
 ےک کز قاسم کی لار وا اه با یک داعب ےک یا روا یارک فرو ا ےن اش مزراوخ یئوہ تستر با ارحب ےک گج

 ہک را گپ اردا ایک راکن اہطصا بس یک کل وت تحعاطا یک ا ےن نار لاا ایگ ناری اوہ اتر 0 اروا ناچ ہر

 جڑ ہیلع کان ےک یا روا یل رک ویت تع اطار کب دےک کیک یخ! ےک روک ہارادوا ناجناب رذ آ۔ایلےل یھڑوکن اش اقروا کوہ ب ق لاتو
 ےس تشالخراب درا اہدرکت انکو طخ یم ے اب ےک ےناچ ےھھ ڑپ ہبطخاک مان پا یم تال اراداد اھت ےگ وب لع وح ےک سا با ےگ

 " المع ترابا یک اوری! کی ناچار دارا اکے رک رپ تال اراد ےن لاری 7ش یوکو اش مزراوخ ازت آب اوج لاری

 گالب | لاو ما ےرسوددعحب ےک یا ۔ اید مک ع ڑب فرط یکدادنب ھتاس ےک کلک لورارارہہردپ ےک

 ٹول ےن( ںودرھک)راک۔ونج روا یت عر روغ ا تاب ج یوم کالب نف یر ارق یوم راپ فر ردت اا وہ ناور ےس نادم

 م اکی چپاو بنا یک ناسارخروا یک یل افدب ےس سا ےن واش مزراوخ۔ ےگ آں او شاپ ےک ہاشم زراوخرکا 2(. 2 7
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 ود مراه دلج ۳۹۹ نورظنتا ترا

 ےب نر شویم ونک ےل ےک قے ۳7 اگ ےس رع ایل ٹولے ابد ندروا داف« م ضا ن ا بج ۔ ےت جر کلیپ ستا

 تن تن تر تر سس
 ے یکزت تیباہتوکن اروا یدرکی لا چ م ف ورحم یب ےک کر ایت ںی لے ہرھبروا طساو ہفوکہ لع رابناءیدح  تیہ ہتیبرگغ ن دعس فیر
 نشدن ےگ ہر ےس يا سرچ و صا دایک اليوم ےس ےلاڈرکل وچ ۔ایدرکل اپ کےد تسلع
 هک دادخواست ایگ وک

 نم منی سما ور بناب کیم ادب ذس درک وال لس شش لک« کر ...:نرورت کل و راتاج
 اتے ای رق ن وجه نا ی ما لا جا ب تنام کیے ب ےس ناتک - اتو لولا ےک
 ے ہاشم زراو حب ےک نیا ایک ہ رص روا لعب ترور کل ایز ے ت ےک اطخوکن اروا یک شو ذی لای راد دا نا ےن سا
 ریت ی ور سراب با یکپ ہار اد ورک لئ اینک گپ لال روانا اہ لور ضو اےک کاک کک اہیا ا ۳
 رو یا اکں ویرات ات ینا لمس یو ےتالع ےک اھو: یداعہپ ںوہدرک فلا اکا نر باہ یک وربش ےک کروا نال: نادر ےک رک
 «یرات هلو سام زدن پاب دنا ےک لاس یت ییا این نج ھت لو نکے نام رکروا ناس ؛ ناتسودنہ جا لک طی ورپش ناروا یز 77
 ے وہ ے لوس ناو تی ا ی کلر روا ٹولہ یئ :ینوخ هک نکا ےک ککے رم کاےس ےرہ لا ئایند
 _ےۓوہ ںی 7ک کت فو سا ےس فلم ناک ایم دس نج

 تورو مرا سیم ہم نج کیا ےک ناتسرطرکاھکت سگقےس ںیپ رات ات نا ےن ہاش مزراوخ ...: نی دلا لام روا ہاش مزراوخ
 ۔ی درک یا کن اج سبوس تساوی

 ترکہ ق اھت کم دنس سبد ناف ی یو تاک نزن ےن ںیہ راتاو ی دلا الم ےس ےک لا دعب ےک تسلی اش مزراوخ
 لکت کا ایگ 3 تس بضم ےک نا لکت ی وب روا ایکو لاو لب ناتو کس ره ووکج دف سارد ملا الج ۔ ایگالچ

 هلاکت اهم ایوب قمر وا ناز ایآ ٹول باج یکق ارفردا ناتسزوخ شہر حب ےک یا ارت ناتو
 نا ماتم ووا بل ےک ںی کن ایم رک نوت و ار نت تام کش مرور ۳ ایج ۳9و
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 ہطشیغ نب کلا نیم دیر صانلا رت سال فیظ شب یو هک تاظایا ےن اضراب :تافو لرم ان فٍلغ

 یی وہ درنکت اصل ؟ییرسود یی کوہ اض کیا ا اوتایگوہ روی تک و لپ لب نت تو لاپ تافو ےن یھت

 - تافل تنوع ھت یان واح اصروا مک ذ_ںیھت فن تئاح یک ا ںیم بحل وہارواراپ راک

 نا ےداش مزراوخ یک اہ کی تب ہباقنایکرایت ےل ےک ےضیق ب قارفوکں وی رات ت ےن یاہکے ہا اج ایک ایہ :ت الام ےک رھا

 _اھتاتب ازم نو ےۓ روا ین وہ نیب
 ےک مت تب ےک مت +ےڑپک۔ اتر ءلوفش یم 0ی زاب قوبکی ادا ئزاپ نان تقو یس ات رفورصم یم بجو مک صانہذخ

 بسی لاج مر کل اھ ےس لا تاج یک اکے گی جت نامے رو اع یک نپ ےک ںوڑپکےک محی ئاروا ےھت ےترکانہپ ےت ےک ادب

 ےک الو ساک 0

 (م ۹سی علا) ںیہ ےک ر وقام ینعماکس نے اڈے 711080 سیم تفل یوم ین نک ےک ر یک ےہ اھکےن نب داد یی روم...
 -ارنیشام راج ۷۲ف شا نیا لاک



 مر ماچ لج ۳۹۶ ۱ نورلظنا را

 ےک تنططسو تاود تاب وا اک لویدآ شہ یئذرواریی تب حاصءلصوح یل اع* idle ءتصواکو تطاسکےہ لو کت ۳99

 ےہ یٹثعاباکےن وہ ررنکروا فیض

 ھ۲۳ ٢ ھڑ۳۳ر فاظلشابر اظارغا

 سنا ثحع اب ےک اکہ ےک تعدطےک کل ورزحموکس ا ےس یرہع یو دعب ےک سااھتایانب دبع یٹدانبا ےنرصان یخ سیم ۵۸ ۵کی الل ایا د

 انپا راہ ودوکر نوا روبجم ےن رصصان ہضیلغ بت اکو ہ لاتا اک ا سی اسارت او رکن العا اکی ربع و یک کا یئاھب ےن وھچج ےک

 تای هلو

 یلغار ی کے ات اج اہک۔ اھت ن اش نایاش ےک سا کتدح سج کالم ماکک علت فاصتاو لرعرعب ک تسیب لیے ۔رہاظفیلخ

 ۱ بت ی داد تا یش تار یکدیعایکل اس سا اھت اوہ نسخ تفالخ ترا

 کل ا 0 یلاپ تافودکوہ 17۳ بجر موہ ےن شر ھٗوارب امن یلخدعب ندوردنپ یہوفےک لپ لمچچ سا ....:تافد یکرہ اہ ذیلخ

 ست گرا اپ ز ےک اور ااو کتو اے کہ کس شنود یک اروا فاصلاو لر ع یا ات اسد اروا ریس تیام د

 ۔ایگاھڑپ اس تاود نیر اوجاھتاھکوکر زو نا ف کیا دوخ لم ے تافو ےنیکاہ کے لاج کت اور. : رک اکرہاظ

 ریما اہک کو ےزڑھکے دات ےک ہضیلخ یرقعنم یکی یک ےس و یکے ےس ات وک لود کرا روا ع وک ام رف انس تطاس زو
 ےک یا چاوم دامی ای ج آن ا فیر ےس توالخراب رد کے اہ ایکن تکا ےک اتا فر مکے سیر غ کرام کں یہ ےتامرفن۲ینٹؤم

 سایر گو شوماخر کے ہک ادص اق ورکر رد لپ یکارواود وچ کپ شپ گی ابزارک وہ ن ں وس یہا ئوکاکس ادب
 راتاو امیر ب ےک لیلا مکی سیم

 ےس رامز وک وکو تھ کب ےس کیہ تلفغ ران رواج لر روا لہر خار یرامہ ہک اج3++ اگ آ....:طخ اکر ہ اظ ہفیلخ
 ںیہ کومو زر جن هرکدام او کیک پت ساےہ رک اکا توس شن تک ںیہ

 ےترک جا یردادو یر یقوکت الہ یک باع روا یک روا ے رکا ایکرہ ان ساب اس اپ یورو وب بیرون یا

 بیبر فو ات تست - تصرف لاستیک  ںوسفا۔ ایک گردے یت تاکو ہیڈ ل اوفا ب اے امت

 روا نیا ےک تفیالخ مع ینا اح وہ تک لب اقا فلوت اپ تکی کو متن الاڈ ڈار چ اں ول کرلیا ےس عر ط یک زناوروا ںوچ ےکر یش

 ےس ار یکاہمت روی حر طط اوہ درهم لول ابو یٹنواوہ تیل رکل ا وکے ار یکضیلخ فر یکت اشہاوخ یت! گول مت وہ ہیلع تم

 روا رانا ار کی شق غ اوم آرہا وب شرم روا نام فان ہجرددح یی تقیقت ن کوم راورب اب فردا بام لا لرکت فوم

 کیارواے ایدرکل دیتے نکل اعم ءازقو کی اتج ےس نساوکفوخےراہمتےندشاھجس لا با کردا ۔وہ شرر وا فلا رو تر

 لوق“ یا روا اگوم رعب سون اطخ ینپاوج اگے ل مات اروا غاوم مت یار کس لوس یهو اکتیو تارا

 ماهر سگ اسناد لرعرشیم لاک ووت یک ناں یت یس دما رک اسناد لرعو نوار مارا نا تاک

 ےس یاران یک اروا ے تو: شارانتس شلاق بکش دارا مو متولد سگ اس لوم کارو

 رایقخا تساروو ےن مترکاانہا اگے رفع آف برکت اپارات کس اچ گریم لاسرتو فتا نسب

 ورلج۲ ۷۵ص ورهازارم ولار لج ٩۹ فسفر 9



 مدت... مرا دلج

 ۵ الساد ےک و اوہ واو گالہ کورو ترور

 ے لاو اا ت فالف کش اب رصتتس
 لت یکتضادخ یکرصنتس رفع ےک لادعب ےک تافو کرا فیلخ :تعب رمت

 2 ںیم تفالخدبع ےک لاک ایراد

 کد یکی رس تار

 روت اےس اک ں وتیماروا ںوجئان ےک انا رخ کل وج ایک

 اک پا 7/یا ےن ا

 نا ےک وم مے وس یت ایم مو رحم ا رقت یکم تار ھت ایکوہ مہرب مہرو مو جز
 دص ےس ی ایگ ورکی وقوم صحا ب اکر روت 2 اچ عید فو کس نا روال

 تاپ اتاي دعا لک ناب زیر سن رحمت کاتر و نت فنر سا اپ تار
 ور دلا ثایقوکں وقالع ےک مور ےن ںی اماں یم تصوکحر ود یخ آےک یسااگۓ تاج ایکن ایج ںیم نکے ےک تالا ےک ناکا ایج اکی ال

 سار وا بل ےک دسر ار اتو تنور ال دعب ےک ساروااھتایلل اک ےس ع ےک نادرا( اشا یر کسر

 کن ایپ چن انچ اب درک قموکں ارب مورد داب ے فرط یا ےن ںوہ ا انچ ایل ب لط س کا ےس ںول را٥ ےک ن ہلا ٹایغرعب ےک راو

 ۔ی ات اء اشناأےک سیم ات نم لس تا ساک ایج اگل ےن رک مولی موردالب سی

 باوجو فارظاروا 'ںورنروگےک ںوبوصضوج اھت مر یار دام مٹا شٹادقب تنا لرادرصنتسغیلخ : تاتو کرم زی

 ال لغ یک س م ماظن ادب ےس رعب ںیہ ےگ رکن ایہ کا ایج ےس ےگ ن ے فرصتی رواوریتو یک ں ویلاو لول
 قو کنسول نا برج فطر ور - و ارگ ما سا لر

 اکی فالف یبا ںی ور مت لف ںیم نت ا ےھت ڑب ےس زن یکے کم ارات ت تکرار فإ تفالقلاراو ےک کرکے ۃریفسصر انک ونمولت

 یادی
 تعاطاو یک

 دیک لا ےس کار لاس دس

 ات شاب تس یار

 هیات رو قف ایکرایتخا بلاک شیپ م ا اوہ نک تالخر سیارہ اٹباکس ادب ےک سا :تفالخ یک
 اتب تعامج و تنس لئا سش یاد تف ا ارادے تہی باق اکا اھبزواکس ا یضآر و" یھت نا نب لا ند ےت آل یم بان لی ا

 روا نور سفت لو ۱ 2 بد ببرد بج شا مضر لی تشک

 یر یک ف ی یکم ئا ےس ںواو بعر اکتشطسو سرم واک ںوہے ر درست گلو لات ساقی نایک تاب نا را

 ی سی لا ادا لوبیا هما اس یتودرکسض نشر ناف ن 7 ہفیلغ۔ شی

 تر یر زا رپ یک وار ی رن اد ہک لے رک لوصول وصور ا زا کا ولا یوا ید رک ت خور چ

 جے ال یم ںی یر وا ی یخ یک بگ آی راف س وارغب توا اراد ںوڈد یھ یک مپ تساباکن و

 مت کیر تام تساوی کد نم زور وات لر ماتم داد رم نکس

 رت اک سا اوہ ا وجد ود ہا لر تایر فال بم لا ساک نہا ....9-ےداج ۷۳ایف منا نیا اک...
 بج ےھت ےتاھناددن فردا ےھت ےت تب ےک شر کرج پیکر رک ےک ںول واسف ی مارچ روا ںوغ اپا... سی کرک دوق ن ورلغ نبا ےسا

 ات اج× حاراکن اذق نوش لپ که دین« ناستن لوس کر



 ماچ دلم ۰ 1 نومظن ترا

 ۔ایدےد اکی ٹوادت کمک رنگ سلم کیر نان ےس

 یت رات یک تن یارب ٹوک یکںوتیش
 ضیا / ےک کشا یت مح تہ آتہآاگا ےنرکراھظننااکتوروا عوم روا یر روگ تاب

 ںی اے ینو: تتر یں اد وا ۶ے ےس ر شیمدادقب تفالقلاراوودالع ےک ںا۔ ںی یو جلب دات یر ںی و

 ر توم لت م ےہ 1۵۵ ید رک ت ہیلع اسا تاعلقاوہ اترک روان ارج روا ناہغصا ےس ر روا یورک تن ار۶ ےن ناخنوکالپ رات ات ہاشیاپ

 ۱ ۱ اچ وفا یو ھم واتر زو یک ناس کک طخ کل کرا روگ الص نیا سیٹ تار کلا

 ید بیخ کے رکھ دادب تفل رار وکو الہ اخ زی ع رف ےک طخ سا ےن یا :یرارغ کی شار ی ب

 روخ ولوو یلاولب ےل کک گل دارفب چی فرطلوراچ وکی راتاتوارمادذایلرکغح راکدادپ ےک ر کٹ ولےس ہیلع سادالب ےن نا چ

 ندا لب اقمراداوود کیا و ین ر ی رات ابرق دارخب تقو بت 72 شی دستم

 ۱ ۱ -لوم تستر نیا

 روا تب كس لول رات کج ناردییم یم ےک ساایکہلممو رپ د ےن ںی راج اتدعب ےک سا.....:ہق او کا نہ و رثا اکر ارغب وٹس

 ےہ فٹ وفدزہ ےک لج دیک اب اھت ایر ک ود ہتسار اکدادقب ےن ںی اتا یب ےس ےس ےن ےک نارگی درک جاو باج یگدادفب ےن ریمالسار کام ع

 یک اکا کلوب ںیگاے ر کب ق اھت ےن نیر تاک وج لت لاو لار السا رس جم یک ست اھت ایگ لیگی اپ ورگررا ٤ک وارغب ےس

 ےک والہ رک کے رش ی اے زوای درک اپل وارغب سلب - هک ےل کر یقود بکار کس اوج ءارماروا۔ ایگار اب راداود انچ

 پآے ہا لرکل صاع نا یھب ل ےک پ آے شی ہکایکرہاظیب ےسرذیلخرکا 0ر

 روا قهر اکہ ور واش وا مورد کای کد اپ تست فروند شاپ ساب
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 رگ رج ی رویم نب ےک یادو درکل تو یساےک رکا رکوکں وا هو ایل لپ هک تی تور نر

 کن وف- تلاسم تیم لا شرکای یخ کل االگ ںواپ وک ی اے نیاایگرمرلٹ سرو یئانچ ادا نا کس ی

 : ۔ے اکو1۵2۷ہقادیی-ںومپ رے ہل

 اکم اع را گراف فتح فید مکمل شنا ربا رب ےک سا :ماع لس دارفب

 مد ییزوگن وب رات تن تاب لک وہ تاجر وشاکہ اتر صضماو یب واو ے ںورھگۓ وہ ےئل نر ںورس ےک روا ترک مر

 ےن ںی رات اتے ےگ رام نام لس کا ےس ڑورکک یاھاوہ لشاو یاد وال ند سجے ا اجایکن ای ۔ایدرکدولاندہتتسینے قیس

 لئ لجدےھتب لٹ ہناخ بتکی اوج رئاخ ذ یک ےس رہاپ دردهای اباد لار لا ایلرکض قرب ںونازخروا تااھم یقامش

 تامل زن نوار ےک یک ا یاری کے لاخیباکں زم قرواچ رگ انس 7ںیہ مر چڑ اھاوج یکوہ ید ای زی ایم ےگ ےد کیپ

 اک نیہ داگل کس یم لا سایہ اشرکوہ غراف ےن وکالہ ےس یک نوقم اع سا وغ ھت یکے تار ےک یورو ملک شاد لات ورک

 _ یک لاقت یک ا ےک توو نیک ارا ےک یا نیک ایکو وارا

 ۔ںیکناور سی وف ےل ےک ےرصاحےک نہر ایم ےک رب ےک یل رو دادن ٠ںیم ےضق ےک ںی جات نر ایم

 ا لکو مز رو اھت مکا اکر شا بولا یب ںو نا نم ےلاڈرام راگددم دوا یا ے دا ےک یا ایکو روزبه نود

 نر اف ایم جاکر لاج وکس ما ےناکالہیانچایکراہنا اکی یاد تار تعاطا چیک شراب رد ےک وال فا تدبیر ڈر کوی وکرظفنم کا ق وخ

 ) )یہ کد لادم اک رخ زا ابا تل لا ےئل ےک دتا تم سا کسی ی یا یر.



 مدص میام ۵۰۰ نورظنی گرا

 بو مارس هست قران ورا نورشچ لک رب لا لایک فرط یکی یراذعب ےک ےنوہ رس ےک
 فر حر یاب قوا تصاوير سرو وبا ےس کام الص نیا لیرارفروکدب ےک ساردعب ای گالچ
 _ے ںیھڑپ آدم آیا بیج یدرک شک فپپ اےس فرط لو راچ اپ تو“ ےن روا یک ہردنکس ولی کر اش یم ںوبےڈوھتفر

 تن تر مرا رتقا بق ےک سابع یب شیدادفب تفالقلارادوجج تسولحی کیم السا تفعالخ ےس ایم کرک... ہت اخ کہ ےس ای۶ حف الخ
 تر لو لب ااف ےن ںوہناوک ایکو نزد مئاقرپ ماظمےرسود ےب رذ ےک ءاطاخن ا ےن ںوہاشداب کروم مد کر سار دسر
 -ںیہ ےناو ےن رکن ام مج یھشاد کا بج یر یر اچ ےس ےہ ر لک سولحک تن ام : کیا یکن جاھتایکن کت وا نا

 ےک ےس ایی نام اکر وہ ےک یہ گریمالسا تللےس خالف بریک ج کدنکق اما نب * بوقت ہ کے بت ...:ہللا زا اک 9 بلا ۲
 یکت الخ سی وادفب ےن ءاناغ سن تےک ناروا یجر مئاق لاس ںیٹچ وچناپ لکم ٹاور ذوق سش۵ رکرج لک لس مک نیم شوال تی کت فال کن اف ےس ند ںی اپ یب تود کالا یو انروا خس می ل ااو بر کے تگ تن

 - نیئراولا ریخ وهو اهیلع نمو ضرالا ثراو هاو

 لکت الغ سوار قب ےن ںوہن چرس اب ان اساو بسر

 یک اوہ لاتا اکا ںی ویک ءب ر لگام ےس ا تراب لاپ ےک ناوم اہ اوج ریپ ںی ایس او ایت ماعا باک طز وا باس قاف بط تسول با یر نک اححا نج ب وقتی. 89
 3 ۔-(۳ب +۳۴ ین یف جن ) ںیہ یغو یلو اون فلا سیب انکم
 یار فواےس سا ین پ کرنھخ ںولب ےک ناکات ہیسابع تظالخ حر طا رانکنچ لاسو اپ روی ءایگی فام ؾ روس اکی ابعت خالد عب لس مت یخ. ۵
 (۷ہر ست نرکل ) . سالا نیب اھلوادن مایالا كلتو ماتم ےک قر اک



 خورىصح......مراچ رلج ھ+ا نەدلغ نارا

 مت فتو سم : یک ت الغ رر عب ےک ےت ان ےک ساپ ۶ے وارغب ےن ںوہنج ورکر اکیس اہ افا

 ہزارشروا یئکوم قرطت ت عام یک ںونارلسمتقو سا ایلرکل ام فرصت نت ہیمالسا لک انس لو يا نور

 ۳ بس تست وگرنه از رز وار کل گنے تقالخ نار ےک تقالخ نانا ۔ایگوہ مارب مرد فالف

 ےک م اطا کما روڈ گا کی موت یر ص تو اھت یاو یھت باف وحرم رواہ کمک یلخریہشوج ھر ہ اکہ یخ نب وما سس مرک

 ناتا نر صار روم کی اک ت الخ نان اکہ کن ریس رہ ال فلما۔ھتہاشدابارسیت اکں وکرت کش ہر اترو ار عب ےک بیا یت وج گیت

 عقاب یا امامت شربت و گرو آرا زدند ارور ےک ےن رکن و هر مے

 اکو ۵4 بجا

 تادد نیکارا ایک قش ماع را رد ںیم ںی علق ےک رہا کک ادب ےک ےن وہ زورا ناور ترم... کا ا اسم

 نادناخاکر قا ےس یاو ں وا ۶نا ےن یا ۔اھتوو چوم یک زا تن نت: ملت عمق یت ےک ومرض ام بارم بر: طو کلم ء سور

 ےن ماا کالا ل ۔ یکی یاو رر اک لم کرا م تیت د شوہر ہت وکر اچ رکات ےس وہ ےس مارک اوج ایک ہا نوہ ے تفالخ

 لک رف ےک یم السا تطالخوکرما ےس ترسذ یخ یئاچاروا ےگ ےت رکت عیب ےرید ےک راہ رد نر ضاح دب ےک یا یک جیب یکت فالف کہتا
 نام رف یاش یوا ایگ لاح ڈک ایگ ہبلخ کمان سلب لورم اید بقنل کراپم اک اپ رھخس را ایدرک کس کاو ی

 ایا کم جیم یک صفت ذی سیم ض ورق کک اےک رال کک ا

 یا روا ید ےد شی ھا ےک رہ اتا کلم اروڈ گنا تموم رب ےک سا. ل اوت لا کلا تسولع

 نیک اایکب صخ یخ شی نار یم مکے یارک کرب شن جا کت اطلس ندا تیرگی فرش اتو کیے بنا

 عکس لب تر شخ نیل لا وکار کس یا لنا کار ےک وہ رض اج تو کک ءا رروا تنطاس نار یی رلود

 ےک طیلخ ےن ےک رت التو ےک لوول تار ب ص ف لی ضحق ہا تصولکے مک ہفیلف ےک ساےس یٹنوٹ ےنرہ اظ کما ناطلس

 29 رر دوا شرف مر کنار ساب نور و بعدا هرز رشت قیا ا بصانم باج دا ےل

 2 | دڑورکک یارب تو م اے ر ماتا کک اکے تای اب کس ایم ناس آناماسو بابساےک

 دالب ےل ےک ےل اکے نھ ےک رافکوک مالا کلا مے رہا کلا ناطلسدعب ےک سوندنچ .....یگناور یکہفیلخ ےل ےک را ا

 یکی ا یک کیک لکم روک واوا ناص م ےک کرا کے انج ہمہ ا سوٹ نر ےنرصنت ضیلغ ایکو داراک ےن رکی شکن لپ قرع
 اھت یارک ذو اکے ن الد سچلاد کلک اکل ا یھب ہ سا ےن رہ اظفا کلا قید لاک ےہ لم دعب ےک ےنرم ےک پاب ےک سا ےن یو دات

 نا فر ہتفررو ای آرہا ےسرمشوحتاسےک سا ئل ےک ما ار ا یم الا کلم ایگ ناور ےک رک جرم کش ین یا اےک حا یلخ ان ہن انچ

 یگدارباوکں وریماود ےس ںیم ںیرپا چاروا۔ ےک و 1ی کون ےن رہ انا کلا نئاطلسرکخ یک نخ ایک یک قش وار ےک ںولوو

 اناج چ کک رف یتا رتا ےک ناک اید ردا ایکن اور یتا ےک نا ےس یو

 ن تا ایک راک فسا یار کر ذ_رهتتسد ی یک تار توس... ویا ریل

 رجب یک ومو رک وود اچ هد عرض یکں وجوم یکایرد ےس شوخ یکے نرکک نج ےکرکب جرم جت فاز کل رج کی اوا ں رج
 ےک بس انچ یجددن تقاط کک تنگ اھب ےہ رکذایک کد باج رک زر سمت نور ہا ےن ںیہ ران ات یب

 ایمر یہا ےک ں واوا ایک یخ ےگ ورن کت وم ل یی کج ناریم بس
 لایک تردد ےب رے ہرصاحم ںیم لوما اض کیلی تاس رداع ب باج یکل یش مرکوہ غراف مہ سارک یرات ات



 مودرصح اچ رلج ۵۰۳ نورلخن رج

 ایکو ریشلوت کس ناب ای کک کت لمادا ترکی رر اد

 ٹل رے رد کیا ےک تقالخ نادنان سیم صوکرہ اظلا کیلا دعب < تابش یک صنتس فی :شاط یی رم

 گیا دادقب کت اچاہکا اہ ہرکرامتلتا ےس ےناو ےناج ےن آر ہد۔ات اج ایکر رقم ےل ےک ےن رکاداےک یھب قئارف ےک تفالخ بصنموج یئوہ
 زن رک وضع کر زت آرش

 روا ایت ر شار نم نر ما نی با ریما نا بن نت شر که اترکت یاود ےس هان تل ۃامم بحاص
 * ام بحاص)۔اکرش تسمماماےس اب تارا اکدجتا ےس اب یکباکی گے اج رکوباء اکر ولا اب مکن یہ ےت رکن ای و باک ایام ای
 انب ںیہ فیلغ تی ئوکن ایمرو ےک دمشزتسمابدشار فیلخرواےک سا سیشدادج ادا ےک لا او: مت ا اک

 یبا یکے یاد بقلاک نا مکا و کت کیم السا تف غیا ےک یا سرا کلا شر. ماپ 7
 مان اک اپ ہک اگل ےن اج اھ ہیطخ اک ان ےک لارب ںور ہنی ایدرگت یانع ایتخاوکرہ اظف کلا اکے ن رک اسوریفس ےک ہماورواہصاخروماےس فرطخ
 ےس ےس ساروا نوا اص دعا ےک سااب رم تتمولعزام کس لب کس یاران کش سیب ےس تااع یا مگاحہفیلخ ایگ اڑ
 س یار مکا ےک لا ۔اوہ ہدودرود اکن اف نب ھم صانلا کمار چپ اہ راربھتل یم سیب ےس لاح یماروتسدب اح ہضیلخروااآتموکحروداکف شا
 ۔للاپ تافو لشوچ سدا ےن رم اھرفیلخ

 نااطلس ںی سا١ ۔ اھل ئل ےک ےن لت ںوی رات اتراب ودتاس ےک ھشرص انلا کللملا مچ ی٢ ۔ایگلاھ ڈس ایا ےہ ںور یی طخاکم ا ےک
 ناکممحب ےک سا ددن ےل ےل ےس یک کرم کیا روا درک خرس ےک ررافرگویانچ ۔یئوہادیچ یفامکردب ےس شرت کا

 یر ط صوت 5 فف رصانلا کلات ملا - یک ی تے گری رعب نورنچ ید هد تاج کهن ےس ںوگڑاروا فسا

 دایکم ی هل اف و رسان کلا وبرد ھب لرب ود سی یہ سم وقف انچ ۔ایدرکن شالع یش یا

 گر جک تفکر قرار ده ستاد سی .:للار ما مکا یر
 تعجب روا کو لا ےئرصصانلا کما نلاطلس رح ایکر ایا بق اک وار ماہ مکاھ لا دب ےک یل تفاطخ تعجب ےن ہجتا۔ یئگی کت سہ یکت فالخ
 کیلا دعب ںونو یب ے ڈوھیکک ہعقاو سا ۔اید بقا اک دنا ال زا یاب فیفا اب ےک سا ےک رکل وزن” اہک یک میا توک فالف
 کت فال کر تارا درک وزنعم نت تنبالخوکن ٹا ےک کر وت نسخ غ وکی ریت سا یکر صانلا کیللا ناطلس ےن ںوکول اوہ لاتا اکر صانلا
 ایکررقمپپ تفالخ بصنم شان اکل ا ۔ایکرم لی حی ثب اکو ےل قادری کس ےس کای ےس بقل ےک ہللا ماہ مکا وا کر کت سیہ ہرا رود
 رپ ےک ورک اوم تا ہر ےک رک رتاس ےک رصانلا کلا نب نی نب نابعش فرشا ناطلس یب تی اید باک نا یکتا راک
 تم لک تفالخروا تنطلسوکل گوتم یل ےن ءرما کرت ایگ آل یاورعمفرشا ناطلساروبجم۔ اید لوھکو زاورد کی را روا شارپ روا یک دہ

 ہپ تعلسو تمولق مرہ اق ں وف اوج ےنریما کرن کیا یئان کیا ءانہ سا ۔اید باوج سج ایفا ےت کوہ فیلغ ایکب لے ےک ےنرک
 ای رک لب اب سارا رک ولت فیل نام < کتیا اوج تسمه قاب یا
 بن هر ووکس تم یف روهه تسلود نیر اپ نه ر گاہ ہدای زی درک ن کپ تفالف بصتموامئاربا ب
 سرقت شمس لو اس ات روم فی اکرم یک ارق ایآ شب تواضب ہقاو اک ینامکت طر قو کک کں اہی ۔ایدرکررقمرپ تفالخ
 شزاس کل وتمہذیلخس کی دڑت ہہ ےسرہ اظنا کلا ناطلس ےن ںولاو ےناھب ےن ار واتس لباس کس یقوقت یحسونارہ اظلا کلا لیٹ مے ے۵
 تاب ورکر یت ںی لقال کرت فلق مورت س 7 نکاح 6 ینسروا توافب ےن طظ 5



 مودرصح ماچ رج ,der : نورظن اجرا

 رور رنز رب نج ای رقت یو بقل کا ناول ایک قمر تفالخ بصنمو ناو ماریا ب سا سیار... ناو

 بصن ےن یت کیباوکس مج ایکن کب تف الغ تھوک رک یئاھب ےک سا ےنرہ اظف کیلا ناطاس تقو سا ۔ایکرم ند رخ ےیل
 : -ںیہ ےچ رکن ایی دا مکا عج اھت اکر قرب تفالخ

 رجاظا کما ناطلس ےس ہو یک کر توکل کوت ضیلخ ےن بلعرخروگییرضان ایج ہے پا دعب ےک سا .....:تالخ را ود یک تم

 روا درک کب تالت ب صنم یار وتس ےک کپ رے ریقوکل قوحمغیلخ ےنرہاظا کلملا ناطلس یکی شک وف ےس یز تیاہن روا یکت شاخ یک
 9 نک سو یک لی نا 7 -- 92ص 9۴0 ايم ار جاد ت زظ ودایزے دع

 تفت ہا اتکا ےن مہ ےھت الاع یدد فرصپ ماقم سا نیب ۔ےت ےناو ےنرکمئاوکتط الخ میر یک افلغ ناا ںیم موج ےک یہ رکن ای
 بس ایدز ناظم تفکر نت ے ترسو تراوووجوآتادقاو ناتو ے

 ےک ےناج ےل ماناکن اک تپ ںورمھب ےنید ماجحا قا اطم ےک تعمرشوکی زر طراوت الف کررب تفالخ بصنموکل کوتمذیلخ
 رب كس کس فساد زار کت اما ےس چو یک ہک رفروا لامکےک نامی روا ےگ و: یداع ےک سا نشا باس اج اھت یا کرم ےل

 روا تاب اطن ےھت ےچ رگوج لیپ ےس ناروا ے ءافاغ یک ارباب ناسا قلی لی هاش اتم یا یا دارم

 نا هو راه 2و« له لرصموج ےس ایہ لر - هریفو ال یب کوت الطاومےپ ےک ےس رک ایک مراد کت سواک

 وک الف ضعت را ووروا ےس ےک چین اهر باطخروا.تسوکرنس یرحلظرو ےتارکروفنمےک کس ٹیپ یم سرش یکفیلخوکں وتساوخرو

 (زلتفشا سرعت 2 رگ جداربا کل وااوتکر 23
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 یک ر الخ شییرصمہدادفب تفاطخرب ےن ںوہنچسایحو اغلغ بار

 اول 2 مود صحرا 1



 ۰ بکری دجدنچ رب رات یئالسا

 اب
 رماد مم ند گرتا یگوبا الع زای ر اسر وار تتم اک ای السا

 نو نا
 وزن تگ موم شق

 ربا
 کیا لی لاو! یاد اعتفا ةیا دبلا ةياهنل !همجتودرا

LEN 
 یوابآ بیج ناخ ہاشر بما ان الوص

۳2 
 تل ار گیتار ای رر ییا ا

 یاس
 یر نرخ نمم ییاملا ملا ینا کج درا

 رہبصلس
 مم کد دن ما ندا نشا نام اما... ترا تشک لول تیر سند کارا

 | رومی یار یو عادت


